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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata das percepções dos alunos, dos professores e do mercado de 

trabalho sobre os cursos superiores de tecnologia na região do grande ABC paulista, 

com a indicação histórica desta formação profissional. Através da análise de fatos que 

levaram à concepção desta modalidade de ensino e de como ela se integrou na 

sociedade brasileira atual, representada pela região do grande ABC paulista e do 

questionamento sócio, cultural e econômico de alunos que estão matriculados em uma 

instituição de ensino nela situada, bem como a análise das entrevistas realizadas com 

discentes, docentes e representantes do mercado de trabalho foi possível estabelecer o 

perfil de ingresso e de egresso destes alunos, uma vez que estão indicados todos os 

mecanismos possíveis para o percurso estabelecido por esta formação. 

 

Palavras-chave: Cursos Superiores de Tecnologia; Formação profissional; Grande ABC 

paulista. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this paper is to analyse the perception of the students, professors and job 

market about the technological courses offered by colleges and universities from ABC 

paulista and the historical research about this profession. 

Through this analysis we could have the conception of this course and it was integrated 

by the current brazilian society. It is represented by the region of ABC paulista and 

questions about social, economic and cultural conditions of these students besides the 

analysis of the accomplished interview with students, professors and current works. 

Summing up it was possible to identify the ingress and egress profile of the students 

since all the possible mechanisms are indicated for this formation. 

 

Key-words: professional upbringing; Technological course; Region of ABC paulista.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios do descobrimento do Brasil, a região do grande ABC 

paulista destaca-se como importante centro de desenvolvimento econômico. Era local 

de passagem obrigatória para aqueles que transitavam entre o Planalto e o Porto de 

Santos, em especial, as “tropas” que carregavam mercadorias e que, neste local, 

faziam pouso. 

 

Nasceu sobre a antiga Vila de Santo André da Borda do Campo (1550 – 1560), 

no que hoje é o município de São Bernardo do Campo e em 1717, às margens do 

Ribeirão dos Meninos, surge um povoado, onde hoje existe um importante 

hipermercado, na Avenida Senador Vergueiro. O povoado, por estar em terras 

particulares não pode desenvolver-se, sendo transferido, em meados de 1812, para 

onde está instalada a atual Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, na atual Rua 

Marechal Deodoro. 

 

 Em 1877 é instalado o Núcleo Colonial de São Bernardo, nas terras 

desapropriadas da Fazenda dos Monges Beneditinos, o que deu nova vida à vila e em 

1889, uma lei provincial eleva a região a município, compreendendo praticamente todo 

o território do atual grande ABC. Entre o final do século XIX e início do século XX a 

região intensificou o cultivo e o comércio de produtos agrícolas, gerados pela fixação de 

imigrantes, sobretudo os de origem italiana. 

 

O movimento de imigração logo impulsionou a instalação de indústrias, sendo 

que o primeiro registro de tendência industrial foi a instalação de serrarias, que 

desenvolveu a indústria moveleira, ao lado da indústria têxtil. A construção da Represa 

Billings, no início do século XX também colaborou com esta tendência. Com a 

inauguração da estação de Santo André, na estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí, 

em 1867, a região conhece um crescimento ainda mais acelerado, com a chegada de 

novas indústrias, sendo a sede do município transferida em 1938 para esta localidade e 

o nome também, passando a ser conhecido com Santo André. São Bernardo torna-se 
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distrito e em 1944 ocorre a emancipação político-administrativa, sendo instalado 

definitivamente em 1º de janeiro de 1945. 

 

A região do grande ABC paulista é formada hoje pelos municípios de Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra e durante várias décadas foi reconhecida como o motor que 

impulsionou o desenvolvimento do país. A produção industrial, baseada nas indústrias 

metalúrgicas e de auto-peças envolvidas com as montadoras de veículos automotores, 

motivou o crescimento econômico da região e gerou expectativas para a população 

sobre emprego e renda, sobretudo no que diz respeito à qualidade de vida. Os 

municípios da região cresceram, tanto na arrecadação quanto no número de habitantes. 

 

Politicamente, no final dos anos 70, os movimentos sindicais, capitaneados pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, motivaram as lutas em favor de 

melhorias salariais e de trabalho, impondo principalmente às montadoras de veículos 

automotores um re-pensar nas relações trabalhistas. Esses movimentos também foram 

importantes para a queda da ditadura militar, imposta ao país desde 1964 e que 

culminou no movimento “Diretas Já”, que pleiteava eleições livres e diretas para a 

presidência da república. As bases para a fundação de um partido político, 

representativo à categoria dos trabalhadores, também é fruto deste movimento 

organizado. 

 

Os resultados foram colhidos nos anos seguintes: em 1984 o movimento “Diretas 

Já” mobilizou milhares de pessoas em comícios por todo o país, viabilizando a 

candidatura de Tancredo Neves ao Palácio do Planalto, porém, ainda de forma indireta, 

impondo derrota ímpar ao então candidato da situação, Paulo Maluf. Tancredo falece 

antes de tomar posse, assumindo então seu vice, José Sarney, que durante seu 

governo promove várias tentativas de equalização da economia e de controle da 

inflação, que neste período galopava de forma desenfreada e corroia a produção 

industrial. 
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Contudo, a partir da década de 90, os rumos econômicos tomados pelo país, 

resultado da abertura política dos anos 80, e pela eleição direta, em 1989, do 

presidente Fernando Collor, que promoveu a abertura do mercado, principalmente nos 

segmentos de informática e automobilístico, começam a tomar forma e colocar o país 

numa rota de crescimento sustentável. 

 

A estabilização econômica proposta por seu sucessor, Itamar Franco, na forma 

do Plano Real, conduzida por seu então ministro e futuro presidente, Fernando 

Henrique Cardoso, afetaram diretamente a economia da região. Vivemos o êxodo das 

indústrias que formavam a base econômica e, conseqüentemente, vivemos a realidade 

do desemprego. 

 

Percebe-se, a partir daí, também uma alteração na contratação de mão-de-obra 

na região. A ocupação dos espaços produtivos por empresas do terceiro setor, como o 

de prestação de serviços, alterou a paisagem e criou um novo cenário. Hoje, os 

grandes galpões deram lugar aos centros de distribuição de mercadorias e a shopping 

centers, sobretudo os instalados nas regiões centrais e nas vias de acesso entre os 

municípios. 

 

A necessidade de contratar trabalhadores com habilidades e conhecimentos 

específicos passa a ser prioridade neste novo mercado. Necessidade esta que 

permaneceu também para as indústrias que apostaram em permanecer na região. 

 

Esse “novo profissional” passa, sem dúvida, pela formação promovida pelos 

cursos superiores de tecnologia, pois estes têm o objetivo de formar a mão-de-obra 

necessária para ocupar os postos de trabalho oferecidos pelo mercado e que exigem o 

máximo de conhecimento, focados em determinada área. 

 

Assim, a região do grande ABC paulista é o cenário para o desenvolvimento 

desta dissertação, pois através de pesquisa realizada entre professores, alunos e 

profissionais do mercado, pretendemos compreender as percepções destes em relação 
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aos cursos superiores de tecnologia, bem como o perfil dos egressos e sua aceitação 

pelo mercado de trabalho. 

 

Como ponto de partida, apresenta-se um paralelo entre o histórico da região do 

grande ABC paulista e os cursos superiores de tecnologia. A partir daí, apresenta-se 

também o perfil das empresas que contratam estes profissionais e as relações 

observadas entre docentes e discentes de uma instituição de ensino situada no 

município de São Bernardo do Campo. 

 

Desta forma, no primeiro capítulo está a compreensão do histórico dos cursos 

superiores de tecnologia e suas relações com a região do grande ABC paulista. No 

segundo capítulo estão as análises realizadas através dos contatos realizados com os 

atores deste processo: professores, alunos e mercado de trabalho, que envolvem os 

cursos superiores de tecnologia oferecidos por uma instituição de ensino estabelecida 

no município de São Bernardo do Campo. 
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CAPÍTULO 1 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA: HISTÓRICO E RELAÇÕ ES ATUAIS  

 

As raízes dos atuais cursos superiores de tecnologia estão na segunda metade 

do século XIX. Os cursos superiores existentes naquela época, com carga horária 

reduzida tiveram como objetivo a formação de profissionais para desempenhar 

atividades específicas. De acordo com o Departamento de Assuntos Universitários do 

Ministério de Educação e Cultura – DAU/MEC (Brasil, 1977), as primeiras iniciativas de 

implantação de cursos superiores de curta duração não chegaram a consolidar-se, nem 

na legislação, nem na prática, e foram gradativamente abandonadas. Até o início do 

século XX existiu pequena oferta desta modalidade de ensino, mas a discussão sobre 

eles só foi retomada na década de 40, com o projeto da Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB, disposta na Constituição de 1946. Quando da sua aprovação, em 1961, foi 

possível atender às reivindicações de muitos educadores em relação à flexibilização 

dos cursos superiores em relação ao aspecto rígido da duração desses. 

 

A partir de 1962 surgem as primeiras discussões sobre a criação dos cursos 

superiores de tecnologia. Através de planos, relatórios, comissões e convênios 

estrangeiros foram delineados dois objetivos básicos: 

- Um para as necessidades do mercado e; 

- Outro para a demanda em massa pelo ensino superior. 

 

Álvaro Vieira Pinto, Anísio Teixeira e Paulo Freire foram defensores da formação 

profissional e perceberam que o Brasil necessitava de elementos para tocarem o novo 

formato da produção industrial e garantir o desenvolvimento econômico da Nação. 

Colaboraram com definições e opiniões sobre a formação profissional, sobretudo, sobre 

a educação de jovens e adultos. 

 

Nesta mesma época o país passava por grandes transformações na cadeia 

produtiva, principalmente na região do grande ABC paulista, através da instalação das 

montadoras de veículos automotores. O espírito do crescimento econômico, a partir dos 
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ideais do presidente Juscelino Kubitscheck, onde por sua crença o Brasil deveria 

crescer cinqüenta anos em cinco, culminou com a transferência da capital para Brasília. 

Este espírito, presente no estado de São Paulo, foi fortalecido na região do grande 

ABC, tanto por sua localização geográfica, tanto pela facilidade de se conseguir 

trabalhadores dispostos a atuarem nessas novas empresas. As sete montadoras 

instaladas entre o final dos anos 50 e início dos anos 60 empregavam cerca de cem mil 

trabalhadores diretos e quase quinhentos mil trabalhadores indiretos, entre as 

metalúrgicas e indústrias de auto-peças. 

 

Este fenômeno gerou o desenvolvimento econômico dos municípios que compõe 

a região e também a chegada de novos habitantes. O crescimento desordenado fez 

com que esses municípios redirecionassem seus Planos Diretores, pois era necessário 

garantir a permanência das indústrias sem colocar em colapso os sistemas básicos, 

entre eles habitação, saneamento e educação. Este último é reconhecidamente o 

“motor” do desenvolvimento econômico. 

 

Álvaro Vieira Pinto (2005) refere-se à educação como “função social 

permanente” e que “ela é apenas o aspecto prático e ativo da convivência social, onde 

todos educam a todos permanentemente”. Nesse sentido, desenvolveu-se a estrutura 

dos cursos superiores de tecnologia, discorrendo ainda que: 

“O motor da sociedade está no interesse da 
dela em aproveitar para seus fins coletivos 
(sempre estabelecidos, nas sociedades 
divididas, pelas camadas dirigentes) a força de 
trabalho de cada um de seus membros (sua 
capacidade criadora). Por isso, a educação não 
é uma conquista do indivíduo (o que seria dar-
lhe um fundamento ou princípio subjetivo), mas 
uma função da sociedade e como tal sempre 
dependente de seu grau de desenvolvimento. 
Onde há sociedade há educação: logo esta é 
permanente”. 

 

 A implantação dos cursos superiores de tecnologia ocorreu sob o discurso de 

que as mudanças no mundo social e econômico exigiam formação de pessoas 
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qualificadas, rapidamente, em nível superior e em tempo hábil, atendendo a interesses 

diversificados e a especialização de atividades. O incentivo se deu principalmente para 

cursos superiores voltados à graduação em tecnologia, aproveitando a infra-estrutura 

das universidades federais. Deram origem, então, aos Centros Federais de Tecnologia 

– CEFET’s, sendo o primeiro inaugurado na Bahia, em 1976. 

 

Neste contexto surge em 1965, no município de São Bernardo do Campo, um 

colégio com raízes técnicas. A partir do sonho de um casal de educadores, que 

perceberam na região o potencial para a formação técnica, devido à demanda de 

postos de trabalhos e da necessidade de profissionais especializados para atuarem em 

atividades específicas investiram na construção de um colégio e no lançamento de 

cursos técnicos de nível médio voltados para atender este novo mercado. 

 

O tripé estava formado, de um lado o mercado de trabalho, produzindo de forma 

intensa e necessitando de profissionais qualificados, de outro lado a região, fornecendo 

os subsídios para a permanência das indústrias em seu território e fixando a população 

e, finalmente, a escola, capacitando os trabalhadores a ocuparem a demanda de 

profissionais especializados nas áreas de eletrônica, instrumentação, química, 

administração e contabilidade, entre outras. 

 

Nesse momento, os cursos superiores de tecnologia foram renegados a um 

segundo plano. A formação educacional continuava nos níveis elementar e médio, não 

abrindo espaços a outras formas de aprendizagem profissional, lideradas pelas escolas 

do hoje “Sistema S”, conhecidas como Senai – Serviço Nacional da Indústria e Senac – 

Serviço Nacional do Comércio, e que se tornaram padrão para o ensino 

profissionalizante de qualidade. 

 

No final dos anos 60 e início dos anos 70, no auge do regime militar instalado no 

Brasil e em meio ao “milagre econômico”, a discussão sobre a necessidade de mão-de-

obra especializada e qualificada volta à tona e, conseqüentemente, os cursos 
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superiores de tecnologia voltam a ser objeto de discussão. Devido a estas 

necessidades, começam a ser definidas as reais características desses cursos: 

- Alternativa ao ensino de terceiro grau de graduação plena; 

- Cursos com currículos menos densos e com maior especificidade; 

- Teor mais prático e intensivo; 

- Menor duração e maior terminalidade. 

 

 Os cursos superiores de tecnologia não nasceram ao acaso, mas com base em 

fundamentos da filosofia educacional e da legislação brasileira, com amadurecimento 

das idéias e caracterizada pela experiência inovadora do processo industrial. 

 

A princípio seriam oferecidos para conter a demanda por vagas nas 

universidades e propiciar uma rápida formação de técnicos, em cursos de curta 

duração, para atuarem no mercado de forma intermediária entre o técnico de nível 

médio e o de graduação plena pela universidade. A esse tipo de profissional caberia a 

execução de tarefas, enquanto ao graduado na universidade caberia a tarefa de 

concepção. 

 

Em 1969 foi lançado na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – 

FATEC o curso superior de tecnologia em construção civil, nas modalidades edifícios, 

obras hidráulicas e pavimentação, sendo reconhecido pelo MEC em 1973. Em 1974 

surge o primeiro curso superior de tecnologia da região do grande ABC, na área de 

informática, o qual é oferecido até a presente data por uma instituição privada. 

 

Durante os anos 70 os cursos de formação de tecnólogos passaram por uma 

fase de maturação, porém, em 1979, o MEC mudou sua política de estímulo à criação 

desses cursos nas instituições públicas. Este fato levou ao abandono da idéia de oferta 

desses cursos por parte delas e, conseqüentemente, das instituições privadas. Como 

reflexo da situação política da América Latina desse período, conhecido como “década 

perdida”, a situação dos cursos de formação profissional de nível superior é renegada 

pelos governantes e por algumas camadas sociais, devido ao formalismo e à tradição 
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marcadas principalmente pelas universidades. A resistência e os preconceitos com 

relação ao valor desses cursos, em comparação com os demais por elas 

desenvolvidos, criaram juízos de valor sendo aqueles, supostamente, destinados a uma 

parcela de pessoas que não passaram nos vestibulares oferecidos às formações 

tradicionais. Ademais, a universidade, em grande parte, rejeitou o projeto dos cursos 

superiores de tecnologia considerando-o como um projeto político que iria alinhavar 

para formar um profissional acrítico, mais um “robô”, uma máquina sofisticada. 

 

A partir deste período até a abertura política promovida pelo presidente José 

Sarney, em 1985, o país sofreu uma estagnação econômica, pois a não permissão da 

entrada de novas tecnologias, principalmente na área de informática, inibiu a produção 

nacional e o país não conseguiu crescer. Os problemas vividos foram a inflação 

descontrolada, o desemprego e a baixa produtividade das empresas, esta última, 

devido ao pequeno desenvolvimento do parque industrial. A dívida externa também 

contribuiu para esta estagnação. A falta de profissionais qualificados para suprir as 

escassas vagas também é notada como um fator negativo, pois a carência destes inibiu 

também a evolução da produtividade. 

 

O grande ABC paulista sofreu com esta situação, vendo as empresas atingirem 

os níveis mais baixos de produtividade e conseqüentemente gerando demissão em 

massa de trabalhadores. No final dos anos 70 surge a partir dos movimentos sindicais 

de trabalhadores uma proposta de greve nacional, principalmente por parte daqueles 

ligados aos trabalhadores das indústrias metalúrgicas. Esse movimento fortaleceu-se e 

deu os primeiros passos para a criação de um partido político de oposição ao governo 

militar, imposto ao País desde 1964. 

 

A “nova ordem mundial” que determina a economia do conhecimento sobre a 

economia produtiva foi importante para a implantação dos cursos superiores de 

tecnologia, pois ocorreu sob o discurso de que as mudanças no mundo social e 

econômico exigiam formação de pessoas qualificadas, rapidamente, em nível superior, 

atendendo a interesses diversificados e a especialização de atividades. A primeira 
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percepção foi a de aproveitar a infra-estrutura das universidades federais para o 

incentivo aos cursos, criando assim, os Centros Federais de Educação Tecnologia – 

CEFET’s, supervisionados pelo Ministério da Educação – MEC, através da 

Coordenadoria de Cursos de Curta Duração, extinta em 1980. Esta supervisão foi 

importante, pois conforme relatos do período de 1973 a 1976 ocorreu um aumento do 

número de cursos para formação de tecnólogos, implantados em todo o país, 

abrangendo as áreas tecnológicas e agrárias. Porém, mesmo com esse crescimento, 

houve registros de resistência por parte de alunos e professores, principalmente os da 

área de saúde. O primeiro CEFET criado foi o Bahia, com apoio do governo daquele 

estado e com a colaboração do Conselho Britânico, conforme a Lei nº 6.344 de 

06/07/1976. 

 

Na região do grande ABC paulista não ocorreu nenhum movimento em prol da 

instalação de cursos superiores de tecnologia, ficando restrita aos cursos técnicos de 

nível médio, pois ainda, apesar da carência de recursos tecnológicos, estes técnicos 

supriam a demanda local. Nessa trajetória, a Instituição observada nesta pesquisa 

manteve-se estável em relação à oferta de cursos e fiel à sua vocação de formar 

profissionais para atuarem nas empresas instaladas na região. 

 

Os anos 80 são marcados por movimentos de trabalhadores na região, que 

buscavam melhorias nas condições salariais e de trabalho, aliadas às questões 

políticas e econômicas nacionais. A queda do governo militar e o processo de abertura 

política parecem não serem suficientes para aquecer a economia, gerando a já citada 

estagnação do país. 

 

Neste período, a discussão sobre a implantação dos cursos superiores de 

tecnologia é ampliada, sendo que algumas considerações importantes foram 

abordadas: 

- Um curso superior de curta duração não corresponde à primeira parte do 

curso de longa duração; 
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- Um curso superior de curta duração não pode ter a função de 

adestramento com o objetivo de formar técnicos com formação restrita, 

sem o mínimo necessário de conhecimento cultural que lhe possibilite 

ser um cidadão com o entendimento do mundo no qual vive; 

- Um curso superior de curta duração deve ter identidade própria, para 

não ter o risco de desfazer-se dentro da estrutura departamental das 

universidades. 

 

Como as sementes dos cursos superiores de tecnologia foram lançadas dentro 

das universidades, sendo esses cursos oferecidos de forma paralela aos cursos de 

graduação tradicionais, foram geradas comparações diversas, com juízos de valor, pelo 

menos implícitos, criando sentimentos de insatisfação e insegurança, vinculando a idéia 

aos estudantes de passarem dos cursos de curta duração para os de longa duração, 

descaracterizando, assim, os objetivos destes, o que levou a extinção de muitos cursos 

de tecnólogos. 

 

Porem, a questão que mais dificultou a implantação dos cursos superiores de 

tecnologia foi a de ordem cultural, ou seja, o valor que se dava aos cursos tradicionais, 

devido ao status, mediante a obtenção do diploma de “doutor”, “bacharel”. 

 

No final dos anos 80 notamos que a implantação dos cursos de formação de 

tecnólogos nos vários CEFET’s espalhados pelo país é fortalecida. Áreas como a 

construção civil, informática e produção industrial começam a tomar formato próprio e a 

receber acreditação por parte dos empregadores. No estado de São Paulo são fixadas 

as Faculdades de Tecnologia – FATEC’s, em conjunto com as Escolas Técnicas 

Estaduais – ETE’s. 

 

A partir do governo do presidente Fernando Collor de Mello é iniciado um 

processo de abertura econômica, culminando com a estabilização econômica proposta 

pelo Plano Real, do presidente Itamar Franco, capitaneado pelo então ministro da 

fazenda e seu futuro sucessor, Fernando Henrique Cardoso. 
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Nota-se, nesse momento, um movimento de adaptação das empresas aos novos 

sistemas produtivos e de concorrência de mercado, obrigando-as a investirem em 

novas tecnologias, principalmente àqueles voltadas aos sistemas informatizados. Não 

existia mais a possibilidade de gerar capital de giro pelas aplicações financeiras, do tipo 

“over night”, onde os recursos financeiros seguiam para o mercado financeiro e não 

para os investimentos em produção. 

 

A região do grande ABC paulista, como parte efervescente do mercado, mais 

uma vez perde com as mudanças. Desgastadas pelos movimentos sindicais e pelo 

parque industrial desatualizado, além dos altos custos de produção contabilizados, as 

empresas produtivas, lideradas mais uma vez pelas indústrias do setor metalúrgico e 

automotivo, começam um êxodo sem volta. Atraídas pelas vantagens oferecidas por 

novas regiões, as indústrias moveleiras, seguidas pelas metalúrgicas e pelas 

fabricantes de auto-peças transferem-se, principalmente, para o interior do estado de 

São Paulo e para outros estados, motivadas por incentivos fiscais e por custos fixos 

mais competitivos. A transferência da produção de veículos automotores para outras 

plantas industriais, mesmo aquelas implantadas fora do país, fecham o cenário 

catastrófico para a econômica da região. Carestia, desemprego e descrédito nas 

políticas públicas da região do grande ABC pareciam determinar o final de um ciclo 

coroado de glórias e de desenvolvimento. 

 

A Instituição pesquisada não ficou isenta desta situação. A escola que outrora 

formava os profissionais para o mercado de trabalho da região vivia de cursos 

desatualizados que não atraiam a quantidade de alunos suficientes para a sua 

sobrevivência e estes alunos, conseqüentemente, não conseguiam o ingresso neste 

mercado de forma tranqüila e natural. 

 

O quadro parecia irreversível. A região que outrora servia de pousada para os 

tropeiros que saiam do Porto de Santos rumo à Capital, sendo o primeiro povoado 

instalado no século XVII às margens do Ribeirão dos Meninos, na atual Avenida 
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Senador Vergueiro, onde hoje está instalado um importante hipermercado. Que no final 

do século XIX acolheu os imigrantes, sobretudo os de origem italiana e japonesa, que 

inicialmente foram fixados nos trabalhos agrícolas e posteriormente incorporados à 

indústria têxtil e moveleira e que construiu a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Que viu a 

construção da Represa Billings e da Usina Hidrelétrica Henry Borden no inicio do século 

XX e a chegada das indústrias metalúrgica e das montadoras de veículos automotores 

na segunda metade deste mesmo século não poderia ficar refém desta situação. 

 

Assim, a partir de compromissos fixados entre os sete municípios que formam a 

região: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, foram estabelecidas ações para conter o 

esvaziamento da economia e também a criação de novas oportunidades. Com 

população de mais de dois milhões e meio de habitantes, pelo censo demográfico de 

2006,  área que ocupa mais de oitocentos quilômetros quadrados, Produto Interno 

Bruto – PIB anual que supera os cinqüenta e dois milhões de reais e renda per capita 

de quase novecentos reais por habitante era inevitável a “volta por cima”. 

 

A área de serviços, capitaneada pelos operadores logísticos, centros de 

distribuição, armazéns aduaneiros, centrais de atendimento a clientes (os call centers), 

e o comércio em geral, fortalecido pelos shoppings centers e pelos hipermercados, 

além dos já tradicionais comércios instalados nas ruas da região fomentam o novo perfil 

econômico da região. 

 

A revitalização das indústrias metalúrgicas que apostaram na região, a 

permanência da produção de veículos populares pelas montadoras, a ampliação do 

Pólo Petroquímico da Capuava, a concentração de segmentos específicos da produção 

(cosméticos, alimentos, produtos eletrônicos) seguem a rota do crescimento econômico 

e da geração de emprego e renda afetam diretamente o perfil sócio-econômico da 

região. 
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O investimento público, originado pelo governo do estado de São Paulo e 

suportado em parte pelo governo federal, para implementar uma nova rodovia de 

ligação, como eixo às rodovias que chegam a capital, denominada Rodoanel Mario 

Covas, é a maior obra pública dos últimos anos e que facilitará a integração do Porto de 

Santos com as demais regiões do país e também a distribuição de mercadorias no 

mercado interno. Nota-se que às margens das Rodovias Anchieta e Imigrantes já 

existem uma série de novos empreendimentos, focados nas empresas de logística e 

distribuição e também na produção industrial de produtos dos mais variados 

segmentos. 

 

Com isso, passa a existir a necessidade de operacionalizar este mercado que re-

surge com profissionais capacitados, que possuam competências e habilidades 

específicas, dentro das áreas de conhecimento e das especificidades necessárias para 

o desenvolvimento destas.  

 

O mercado de trabalho é um referencial da realidade do mundo produtivo para o 

exercício profissional. Ele não deve direcionar o tecnólogo para ações restritas a tarefas 

ocupacionais. Com suas múltiplas funções, o mercado de trabalho deve aproveitar o 

tecnólogo em funções de gestão entre a alta direção e o chão de fábrica e este, por sua 

vez, deve ser um interprete das tecnologias, enfrentando os desafios e contribuindo 

para o desenvolvimento do mercado de trabalho, hoje, muito mais complexo. 

 

A Instituição pesquisada não poderia deixar passar despercebidas estas 

mudanças. Debruçados em pesquisas geo-sócio-econômicas, os mantenedores 

verificaram as tendências e as necessidades reais desse novo mercado. No ano 2000 

foi credenciada como faculdade e a partir de 2001 lançou os cursos de administração, 

pedagógica, direito, turismo e contabilidade. Em 2005 lançou os primeiros cursos 

superiores de tecnologia: logística e recursos humanos, seguidos de gestão ambiental, 

marketing, automação, sistemas de informação, processos gerenciais e comércio 

exterior. Neste mesmo período lançou cursos de pós-graduação em diversas áreas do 

conhecimento. 
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Os cursos superiores de tecnologia foram criados nessa Instituição com base em 

discussões e pesquisas junto aos futuros alunos e aos futuros empregadores, levando-

se em consideração as áreas de atuação dos mesmos e também as considerações 

sobre os conceitos da formação do tecnólogo: 

- Não é um curso de adestramento, mas sim de formação de profissionais 

para que saibam os “porquês” da inserção das tecnologias em cada 

processo produtivo, a fim de que, diante desse conhecimento, seja 

inovador; 

- O tecnólogo é um “interprete” das tecnologias, enfrenta desafios e 

contribui para o desenvolvimento do país, hoje com vida mais complexa; 

- Busca a formação flexível e duradoura; 

- Busca a aprendizagem e não a armazenagem de conhecimentos; 

- Trabalha-se a visão das implicações sociais e humanas do mundo 

técnico, evitando separar o conhecimento das ciências humanas daquele 

das ciências técnicas, buscando compreender o todo e as partes do 

processo produtivo, para formar um tecnólogo crítico; 

- Projetar a teoria sobre a prática, desenvolvendo o pensamento crítico em 

condições de enfrentar os desafios da ação. 

 

A Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, discorre em seu capítulo III sobre a educação 

profissional: 

“Artigo 39: A educação profissional, integrada à 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva. 

 

 

Um curso superior de tecnologia, de acordo com a definição proposta pelo 

Ministério da Educação é um curso de graduação, que abrange métodos e teorias 

orientadas a investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas 
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aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve 

competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na 

ética, com vistas ao desempenho profissional responsável, consciente, criativo e crítico. 

Como todo curso de nível superior, o curso dessa natureza é aberto a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio, ou equivalente, e que tenham sido classificados em 

processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se 

tecnólogos e são profissionais de nível superior com formação para a produção e a 

inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e 

serviços. 

 

A Instituição estabelece vínculos com o mercado de trabalho, sem, contudo, 

curvar-se a ele. O mercado serve de referencial da realidade do mundo produtivo para 

o exercício profissional e não deve direcionar o tecnólogo para as ações restritas a 

tarefas ocupacionais. Através de fóruns e encontros promovidos entre empregadores, 

alunos e ex-alunos dos cursos superiores de tecnologia, espera-se estabelecer as 

relações necessárias para a aproximação destes, com objetivos de gerar produtividade 

e empregabilidade. 

 

A tabela 1, em anexo, estabelece um quadro comparativo das informações sócio-

economicas dos municípios que compõe o grande ABC paulista e revela que a região é 

responsável por 2,4% do PIB nacional, com média de R$ 21,3 mil por habitante. A 

região possui também 21 instituições de ensino instaladas, que oferecem 107 cursos 

superiores de tecnologia, totalizando mais de 14 mil vagas, de acordo com o 

demonstrado na tabela 2, em anexo. 

 

Passados três anos da instalação dos primeiros cursos superiores de tecnologia 

desta Instituição, já foram formados mais de 1.000 tecnólogos e hoje existem mais de 

4.000 alunos matriculados nesta modalidade, representando 50% dos alunos 

matriculados no ensino superior e 30% dos alunos da Instituição. 

 



 28 

Como se trata de uma modalidade em franca expansão foi proposto pelo 

Ministério da Educação – MEC, em 2006, um re-arranjo nos critérios de autorização e 

reconhecimento dos cursos superiores de tecnologia. Para tanto, foi apresentado o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia como um guia para referenciar 

estudantes, educadores, instituições ofertantes, sistemas e redes de ensino, entidades 

representativas de classes, empregadores e o público em geral. 

 

O Catálogo apresenta denominações, sumário de perfil do egresso, carga horária 

mínima e infra-estrutura recomendada de 98 graduações tecnológicas organizadas em 

10 eixos tecnológicos. Isto foi necessário devido terem sido identificadas até o ano de 

2005 mais de 500 denominações de cursos autorizados, divididos nas 20 áreas de 

conhecimento, propostas até então pelo MEC. O catálogo organiza e orienta a oferta de 

Cursos Superiores de Tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a dinâmica do setor 

produtivo e os requerimentos da sociedade atual. Configurado, desta forma, na 

perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as 

atividades em um determinado eixo tecnológico e com capacidade para utilizar, 

desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí 

decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente 

e a sociedade. 

 

Cada instituição de ensino que criava um curso superior de tecnologia 

determinava um nome para ele. Passou-se de dois mil títulos diferentes. O resultado: 

alunos, escolas e empresas ficaram confusos sobre o conteúdo de cada curso. 

 

Com esta iniciativa ganharam os estudantes, os pais, os professores, as 

instituições de ensino, as empresas, enfim, a sociedade por ter à disposição 

permanente um instrumento que relaciona os cursos superiores de tecnologia, trazendo 

informações essenciais sobre o perfil profissional do tecnólogo - o qual irá inspirar a 

trajetória formativa - a carga horária mínima, a infraestrutura recomendada. Com isto 

fornece subsídios importantes para decisões vocacionais, matrizes curriculares e 
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estratégias de formação, além de favorecer ao exercício da cidadania no 

acompanhamento da qualidade dos cursos.  

 

A determinação em intensificar os processos de melhoria da qualidade da 

educação no país, implantou, em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES ao qual, estão também inseridos os cursos superiores de tecnologia, 

estejam suas denominações constantes do catálogo ou não. Desse modo, tais cursos, 

assim como seus ofertantes, passam por processos avaliativos periódicos segundo os 

mesmos critérios de qualidade aplicados ao Sistema Federal de Ensino. 

 

O catálogo, no conjunto de medidas de fomento à qualidade da educação, induz 

o desenvolvimento de perfis profissionais amplos, com capacidade de pensar de forma 

reflexiva, com autonomia intelectual e sensibilidade ao relacionamento interdisciplinar, 

que permita aos seus egressos prosseguirem seus estudos em nível de pós-graduação. 

Esses cursos, graças à evolução da experiência humana, deverão ser também 

constituídos de cultura, historicidade, atualidade e ética, tendo em vista o 

desenvolvimento social, integrado e sustentável da sociedade brasileira e a soberania 

nacional. 

 

Isto fará com que exista uma “padronização” no que diz respeito a nomenclatura 

dos cursos superiores de tecnologia e também um direcionamento no conteúdo 

ministrado em cada curso. É um fato relevante, pois, facilitará a análise por parte dos 

técnicos do Ministério da Educação, das instituições ofertantes e principalmente da 

sociedade. 

 

No catálogo do Ministério da Educação, os cursos estão agrupados em oito 

áreas: 

- Agropecuária e recursos pesqueiros; 

- Artes, comunicação e design; 

- Comércio e gestão; 

- Construção civil, geomática e transportes; 
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- Indústria, química e mineração; 

- Informática e telecomunicações; 

- Meio ambiente e tecnologia da saúde; 

- Turismo e hospitalidade e lazer e desenvolvimento social. 

 

Todas as oito categorias possuem seus subgrupos com denominações mais 

específicas de cursos. Desta forma, ao diminuir a diversidade de denominações, fica 

claro para o aluno e para o mercado, que passam a saber que cursos são esses e 

quem podem empregar. 

 

A contrapartida é que ao se ter uma lista de cursos, as possibilidades ficam 

limitadas, apesar de constar neste próprio catálogo os caminhos para a implantação de 

um novo curso, que passa por um período de incubação até ser inserido no próprio 

catálogo. 

 

Quanto à oferta de disciplinas, alguns cuidados devem ser tomados, pois a 

abordagem das novas tecnologias favorecem o dinamismo do mercado, portanto, as 

ementas dos cursos superiores de tecnologia não podem ser fixas. Devem ocorrer 

articulações com o mercado para que se saiba antes “o que vai acontecer de novo”. 

 

O número de cursos superiores de tecnologia cresceu 96% entre 2004 e 2006, 

passando de 1.804 para 3.548 em todo o país, conforme dados do Ministério da 

Educação. Só no estado de São Paulo, de 1998 a 2004, a quantidade de alunos 

ingressantes nas graduações tecnológicas aumentou 395%, de acordo com o Censo 

Nacional da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
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CAPÍTULO 2 

PERCEPÇÕES DOS ATORES DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA  

 

Para a obtenção de informações sobre o perfil atual de alunos e professores que 

atuam nos cursos superiores de tecnologia de uma instituição instalada no município de 

São Bernardo do Campo foi elaborado um roteiro de entrevista como forma de realizar 

a coleta de dados junto a alunos, professores e profissionais de empresas da região. 

Foram utilizados também, dados de cunho sócio, econômico, cultural e pedagógico, 

obtidos através de questionário desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, desta mesma instituição de ensino, durante o ano de 2007. 

 

De acordo com SELLTIZ (1975), “enquanto técnica de coleta de dados, a 

entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as 

pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razoes a respeito das coisas 

precedentes”. 

 

Assim, adotamos o método de entrevista estruturada, face a face, 

desenvolvendo-se a partir de uma relação de perguntas para os discentes e docentes, 

construídas de maneira linear. Porém, a condução da entrevista se deu de maneira 

focalizada, indicando o caminho ao entrevistado quando este dava indícios ou mesmo 

se desviava do roteiro ora proposto. Para a obtenção dos dados sócio, econômico, 

cultural e pedagógico foi utilizado questionário com perguntas abrangentes e respostas 

orientadas para facilitar o entendimento dos entrevistados. 

 

Estes foram estimulados a responderem as questões de forma completa e 

precisa, porém, não padronizada. Para o registro das entrevistas, foi utilizado um 

gravador de som, sendo que, na seqüência, as mesmas foram transcritas de forma 

integral para o memorial anexo. 
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A realização das entrevistas foi combinada com antecedência, com local e hora 

agendado dentro das condições de ambos, para garantir a qualidade da intervenção do 

entrevistado e sua tranqüilidade durante o tempo disponibilizado. Já os questionários 

foram respondidos durante o mês de outubro de 2007, através de perguntas diretas, 

com alternativas de múltipla escolha e obtidos em salas de aulas. Os relatórios não 

permitiam a identificação dos alunos. 

 

Os dados obtidos nos questionário demonstram o perfil de 483 alunos 

matriculados nos cursos superiores de tecnologia da instituição pesquisada e que estão 

abaixo indicados (vide tabela 3 – Perfil sócio econômico dos alunos): 

� 39% possuem idade entre 25 e 32 anos; 

� 53% são solteiros; 

� 54% trabalham e ocupam cargo inferior ao de chefia; 

� 58% trabalham 40 ou mais horas semanalmente; 

� 38% possuem renda bruta mensal entre R$ 701,00 e R$ 2.000,00; 

� 33% concluíram o ensino médio em escola pública no período noturno; 

� 51% concluíram o ensino médio sem qualificação profissional; 

� 30% concluíram o ensino médio a mais de 8 anos; 

� 40% estão cursando na faculdade pela primeira vez; 

� 43% não possuem conhecimento de língua estrangeira; 

� 34% lêem entre 2 ou 3 livros por ano; 

� 31% lêem jornais ou revistas algumas vezes por semana; 

� 29% têm como assunto de maior interesse os classificados em geral; 

� 57% utilizam o computador diariamente; 

� 44% utilizam o computador durante o horário de trabalho; 

� 37% aprenderam a utilizar o computador por tentativas; 

� 42% utilizam a internet como principal meio para atualização; 

� 32% acessam a internet do trabalho; 

� 36% utilizam o computador para trabalhos profissionais; 

� 29% utilizam as revistas especializadas para se atualizarem 

profissionalmente; 
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� 44% elegeram o cinema como atividade artística e cultural preferida; 

� 30% dedicam entre duas a quatro horas semanais para o 

desenvolvimento pessoal; 

� 34% nunca participaram de atividades comunitárias; 

� 31% utilizam uma lista de prioridades para atingir seus objetivos; 

� 33% escolheram o curso superior de tecnologia porque estes apresentam 

possibilidades perspectivas reais para o crescimento profissional; 

� 31% esperam que ao final do curso conquistar uma melhor posição 

profissional. 

 

Assim, o perfil genérico do aluno matriculado nos cursos superiores de 

tecnologia na instituição pesquisada indica que este possui idade entre 25 e 32 anos, é 

solteiro, trabalham em funções operacionais e percebe entre R$ 701,00 e R$ 2.000,00, 

concluiu o ensino médio normal em escola pública a mais de 8 anos, no período 

noturno, não possui conhecimento de línguas estrangeiras, lê de 2 a 3 livros por ano e 

esporadicamente lê jornal ou revista, sendo o assunto de maior interesse os 

classificados em geral, utiliza o computador regularmente, no trabalho e aprendeu a 

operá-lo por conta própria, preferem o cinema como atividade artística e cultural, não 

participa de atividades comunitárias e escolheram o curso superior de tecnologia como 

oportunidade de conquistar melhor posição profissional. 

 

Em contrapartida, o perfil clássico de quem cursava o tecnólogo era o de 

pessoas que já estavam no mercado, mas pensavam em fazer um curso superior 

porque não haviam concluído a faculdade ou mesmo nunca haviam tido a oportunidade 

de começar uma graduação. Eram alunos na faixa dos 30, 35 anos, que desejavam 

adquirir mais conhecimento e ter chance de progressão na carreira. 

 

Alunos com esse perfil clássico, indicado de forma genérica na pesquisa indicada 

acima, continuam a procurar os cursos superiores de tecnologia. Mas agora eles têm a 

companhia de muitos outros grupos. A oferta de cursos se expandiu, em função da 

existência de novas profissões. Em vez de curso de curta duração para adultos, o 
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tecnólogo virou opção para novas profissões e, com isso, o público se diversificou. 

Existe desde o jovem que saiu do ensino médio e quer seguir uma carreira que nem 

tem uma graduação tradicional como opção até o médico que faz um curso diferente de 

sua especialização, como hobby ou como possibilidade de adquirir novos 

conhecimentos. 

 

Os resultados apurados são significativos e apontam para uma direção sobre as 

entrevistas com os atores que participam dos cursos superiores de tecnologia. 

 

Assim, pelas entrevistas, nota-se que o perfil do discente é o de um sujeito 

oriundo de classe social operaria e residente em áreas periféricas da região do grande 

ABC paulista. Começou a trabalhar ainda em idade escolar e por isso abandonou os 

estudos. Trabalha em empresa da própria região e ocupa posição operacional. Voltou a 

estudar por exigência do empregador e do mercado de trabalho. Acredita na formação 

em tecnologia e considera positivo o fato dos professores terem experiência na área de 

formação. 

 

Já o docente é caracterizado por ser oriundo também de classe social operaria e 

residente na própria região do grande ABC paulista. Começou a trabalhar também 

muito cedo, porém, sem abandonar os estudos. A formação tem relação direta com a 

atuação profissional, apesar de serem bacharéis ou licenciados e os estudos em nível 

de pós-graduação acompanham esta tendência. Acredita na formação em tecnologia e 

considera positivo a possibilidade de aliar a teoria e a prática durante o processo 

educativo.  

 

Nas abordagens dos pontos positivos, os olhares dos discentes e dos docentes 

são complementares. Revelam, entre outros, que a dinâmica das aulas, a duração do 

curso, o valor acessível das mensalidades e a forma de ingresso, via processo seletivo 

são as marcas favoráveis desta formação. 
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Já os pontos negativos apontam para a má formação básica dos alunos, 

indicados tanto por parte dos discentes como docentes. Estes, por sua vez, apontam 

que a quase totalidade dos calouros chega aos cursos com deficiências da formação 

básica. O desenvolvimento das competências mínimas, como: o domínio das 

linguagens, a compreensão e interpretação de fenômenos, a solução de problemas, a 

construção de argumentação e a elaboração de propostas são exatamente as 

necessidades exigidas para o acompanhamento das aulas ministradas nos cursos 

superiores de tecnologia, não exigindo outros pré-requisitos, senão a formação integral 

no ensino médio. Neste ponto, os professores são unânimes em afirmar que a forma de 

seleção dos alunos não é adequada, uma vez que estas deficiências poderiam ser 

detectadas no processo seletivo, ou seja, a instituição deveria selecionar melhor os 

candidatos aprovados através de avaliação apurada e constituir um programa 

eliminatório e não classificatório. 

 

Os docentes alegam também que o desenvolvimento de suas aulas tem que 

ocorrem de forma sistematizada, contemplando muitas vezes conceitos básicos que os 

alunos deveriam trazer do ensino médio. Como não o trazem, os professores são 

obrigados a reproduzirem situações que facilitem este aprendizado sem, contudo, 

prejudicarem os temas propostos para a condução de suas aulas. 

 

Já o mercado de trabalho aceita relativamente bem o tecnólogo, uma vez que, 

em casos específicos, orientam e auxiliam no pagamento do curso. Espera que o 

profissional atenda os requisitos necessários para a melhoria contínua dos processos 

produtivos e que se aproprie das competências e habilidades inerentes ao trabalho. A 

contratação dos tecnólogos é realizada por empresas de vários ramos e porte. Como a 

região do grande ABC paulista sofreu uma “mutação” no que diz respeito à atividade, a 

contratação é realizada principalmente pelas empresas do setor de serviços, 

principalmente operadores logísticos e do setor comercial, representado pelas redes de 

distribuição de alimentos e centros de compras. 
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Os profissionais empregadores revelam nas entrevistas realizadas, que os 

tecnólogos, estudantes ou formados, possuem diferenciais em relação aos demais 

estudantes. São responsáveis e envolvem-se nos aspectos táticos e operacionais das 

empresas. 

 

Afirmam ainda que existem possibilidades de ganhos financeiros que variam de 

R$ 700,00 para os estagiários iniciantes até R$ 5.000,00 para os cargos de supervisão 

e chefia intermediária. Indicam também que as empresas, via de regra, oferecem bolsa-

auxílio para que seus funcionários concluam seus estudos. 

 

Assim, adotam os cursos de tecnologia em razão do tempo dedicado à formação 

e também aos custos mais acessíveis, mas a razão principal é a de que estes cursos 

formam os profissionais de maneira focada em determinada área do conhecimento. 

Alegam que, com isso, o funcionário cresce em conhecimento, dando retorno quase 

que imediato aos valores investidos. 

 

O curso superior de tecnologia ainda sofre preconceito, mas o mesmo 

desaparece à medida em que o curso se torna mais divulgado. Ele existe, sobretudo, 

por parte dos conselhos profissionais, que ainda estabelecem regras restritivas para a 

atuação do tecnólogo. Nas áreas em que não existe o conselho profissional a atuação 

não é conflituosa e conforme dados extraídos junto à tecnólogos já formados, 

empregadores contratam os tecnólogos como profissionais “intermediários”, ou seja, 

estão “abaixo” e não podem assumir responsabilidades efetivas nas suas áreas de 

formação e compatíveis com um graduado. 

 

Por desconhecimento ou por medo da falta de valorização, os cursos de 

formação de tecnólogos ainda não são a opção da maioria dos alunos que saem do 

ensino médio. O senso comum é muito forte e as pessoas são orientadas para as 

carreiras clássicas. Porém, esse cenário está mudando porque o mercado está 

saturado de profissionais das carreiras consagradas. Novas profissões aparecem e 

quem melhor atende em formação são os cursos de tecnologia. A tendência é de se 
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valorizar o tecnólogo com o tempo, pois, com a ida progressiva destes para o mercado 

de trabalho, os preconceitos serão quebrados. 

 

Os professores confirmam esta tendência, uma vez que a maioria atua em 

postos de gerência em empresas da região. Garantem que os empregadores preferem 

os profissionais focados em áreas de conhecimento e que tenham também experiência 

nestas, ou seja, a formação profissionalizante é fundamental para a permanência no 

mercado de trabalho. Os alunos indicam que existe sim esta tendência, mas afirmam a 

existência de preconceito por parte de alguns empregadores. Preferem não comparar 

as formações, mas relatam que em processos de seleção para os postos de trabalho, 

ainda mais quando participam de dinâmicas de grupos, as preleções são realizadas em 

favor dos bacharéis. Alegam que alguns empregadores sequer reconhecem os 

tecnólogos como graduados. 
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CONCLUSÃO 

 

Chegamos ao final desta pesquisa e detectamos que a aceitação do tecnólogo, 

formado ou em formação, é bem recebida pela sociedade, tanto quando representada 

pelo núcleo familiar, tanto quando representada pelo mercado de trabalho, apesar de 

ter sido detectado preconceito por parte desses em alguns casos. Durante o período da 

pesquisa notamos que a procura e o ingresso de alunos nesta modalidade de ensino na 

instituição objeto da pesquisa superou todos os prognósticos quantitativos. Isto 

comprova também que o tecnólogo tem aceitação positiva.  

 

O conjunto de fatores indicados na pesquisa: rapidez na formação, foco em 

determinada área do conhecimento e mensalidades com valores acessíveis para as 

classes sociais menos favorecidas, suportam esta aceitação e garantem, de certa 

forma, o ingresso dos tecnólogos no mercado de trabalho. Este, na visão dos 

entrevistados, também tem deixado de lados os antigos paradigmas sobre a formação 

profissionalizante de nível superior, mesmo que em alguns pontos existam resistências 

e preconceitos em relação aos tecnólogos. 

 

A região do grande ABC paulista, desde as suas origens, sempre ocupou 

posição de destaque no cenário nacional, sobretudo na segunda metade do século XX, 

quando o processo de industrialização movimentou produção de bens nunca antes 

experimentada pela Nação e, evidentemente, empregando boa parte da mão-de-obra 

disponível. Esse fato marcou a formação de profissionais de nível técnico, que estavam 

capacitados para o uso das técnicas voltadas para o trabalho e para a produtividade. 

 

Por sua posição de destaque, a região está na vanguarda em vários segmentos 

da economia e, desta forma, necessitada de profissionais com capacitação condizente 

com suas necessidades. Nesse sentido, a região do grande ABC paulista, com suas 

características dinâmicas e produtivas, tem acolhido os tecnólogos em grande escala, 

principalmente nas áreas de maior concentração de negócios. Vale ressaltar que a 

região sofreu nas últimas décadas um êxodo empresarial, motivado principalmente pela 
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indústria metalúrgica e moveleira. Este fato, porém, foi revertido com o ingresso de 

empresas dos setores comerciais e de serviços. 

 

Todavia, a chegada de novos negócios não comporta a contratação de mão-de-

obra sem a devida qualificação profissional. Existe sim a oportunidade de trabalho, mas 

para aqueles que se prepararam para ocupar estes postos. 

 

Desta forma, o tecnólogo começa a ocupar um espaço vago, que outrora era 

ocupado pelos técnicos de nível médio e também a concorrer às posições de 

gerenciamento e gestão desses novos empreendimentos, antes ocupadas pelos 

formados nas graduações tradicionais. Existe um crescente movimento de expansão da 

oferta de vagas e de cursos superiores de tecnologia na região, o que mais uma vez, 

indica a comprovação da aceitação dos egressos desta modalidade. 

 

O ambiente escolar para formação do tecnólogo é composto por docentes 

capacitados e envolvidos com os cursos. Importante perceber que os docentes são 

motivados para a formação de profissionais de nível superior, mesmo quando observam 

que os alunos que ingressam aos cursos possuem formação básica deficiente. Este 

fato também é apontado pelos próprios alunos entrevistados.  

 

Os alunos dos cursos superiores de tecnologia, de forma geral, são oriundos de 

classes sociais menos favorecidas e ocupam postos de trabalho no escalão de 

operários (mesmo que administrativos) nas diversas empresas da região. Possuem 

formação mediana e em alguns casos apresentam conhecimentos técnicos sobre 

específicos ambientes fabris. Esperam que o curso “abra as portas” para um trabalho 

que garanta a sobrevivência na sociedade e, mais ainda, uma sobrevivência mais 

cômoda em relação à origem social da qual são originados.  

 

Os docentes, por sua vez, também é originado das classes operarias e de forma 

persistente, nunca deixaram de estudar. Em geral, ocupam postos de liderança em 

empresas da região e têm na profissão docente um complemento de suas atividades 
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intelectuais. Ministram aulas por que gostam e por que acreditam na formação 

profissional de nível tecnológico. Em alguns momentos, utilizam a sala de aula como 

laboratório para suas convicções e também para a “caça de talentos”. 

 

Os empregadores da região do grande ABC paulista são unânimes em afirmar 

que os profissionais formados ou em formação pelos cursos superiores de tecnologia 

são competentes e hábeis e ocupam de maneira consistente os postos de trabalho 

colocados à disposição. Via de regra estão satisfeitos com a possibilidade de escolher 

na própria região os seus colaboradores e participam, na medida do possível, dos 

fóruns de articulação com as escolas, opinando sobre as possibilidades de formação. 

 

Assim, fica a afirmação de que a formação profissional de nível superior, 

representada pelos cursos superiores de tecnologia é um caminho possível e aceitável 

para a formação profissional e para o atendimento das necessidades do mercado de 

trabalho da região do grande ABC paulista, integrando perfeitamente seus elementos: 

alunos, escola e mercado de trabalho. 
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ANEXOS 

 

TABELA 1 

Quadro comparativo de dados sócio-econômicos dos municípios do grande ABC 

paulista em relação ao município de São Paulo, ao estado de São Paulo e ao Brasil 

(dados obtidos no sítio www.ibge.org.br, consultado em 10/01/2008) 

 
Município  População em 

2007 

Área territorial 

km² 

PIB 2005 

(em R$ 1.000,00) 

PIB per capita 

2005 

(media) 

Docen tes no 

ensino 

superior 

Alunos no 

ensino 

superior 

Diadema  386.779 31 7.344.570 18.856 101 1.491 

Mauá 402.643 62 4.861.255 11.966 106 1.408 

Ribeirão Pires  107.046 99 1.141.011 9.779 53 887 

Rio Grande da 

Serra 
39.270 37 239.390 5.755 0 0 

Santo André  667.891 175 11.426.975 17.066 1.486 34.405 

São Bernardo 

do Campo 
781.390 406 19.448.018 24.663 1.580 40.170 

São Caetano 

do Sul 
144.857 15 8.003.490 59.596 845 15.109 

TOTAL 

ABC 
2.531.883 825 52.466.714 21.384 4.171 93.470 

São Paulo 

(capital) 
10.886.518 1.523 263.177.148 24.083 35.828 429.079 

São Paulo 

(estado) 
40.442.795 248.209 727.052.824 17.977 74.125 1.185.028 

Região 

Sudeste 
78.472.017 924.511 1.213.790.703 15.468 147.985 2.209.633 

BRASIL  191.790.900 8.514.876 2.147.239.292 11.658 Não 

informado  

Não 

informado  
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TABELA 2 

Quadro comparativo contendo a quantidade de instituições de ensino superior 

instaladas nos municípios do grande ABC paulista, bem como a quantidade de cursos 

superiores de tecnologia e a oferta de vagas por período. 

 

 

Município  Quant. de 
Instituições  

Quant. 
de 

Cursos  

Vagas 
Manhã 

Vagas 
Tarde 

Vagas 
Noite 

TOTAL DE 
VAGAS 

Diadema  1 2 100 0 200 300 

Mauá 2 4 140 110 280 530 

Ribeirão 
Pires 

0 0 0 0 0 0 

Rio Grande 
da Serra 

0 0 0 0 0 0 

Santo André  7 52 2.070 140 6.505 8.715 

São 
Bernardo do 
Campo 

7 29 539 0 2.083 2.622 

São 
Caetano do 
Sul 

4 20 720 0 1.580 2.300 

TOTAL  21 107 3.569 250 10.648 14.467 

 



TABELA 3 

Perfil sócio, econômico e cultural dos alunos dos cursos superiores de tecnologia de uma instituição de ensino superior 

situada no município de São Bernardo do Campo. 

 

IDADE menos de 18 anos de 18 a 24 anos de 25 a 32 anos de 33 a 40 anos acima de 40 anos 
  3,01% 30,08% 39,10% 18,05% 9,77% 
 

ESTADO CIVIL solteiro casado separado/desquitado/divorciado viúvo outros 
  52,63% 20,68% 6,02% 7,89% 12,78% 
 

ATIVIDADE 
está a procura de 

emprego trabalha sem vínculo cargo abaixo de chefia cargo de chefia proprietário 
PROFISSIONAL 10,53% 9,02% 53,76% 16,92% 9,77% 
 

DEDICAÇÃO não exerce eventual até 20 horas semanais 
entre 20 e 30 horas 

semanais 
40 horas semanais ou 

mais 

AO TRABALHO 10,90% 7,14% 10,53% 13,91% 57,52% 
 

RENDA BRUTA não possui menos de R$ 701,00 
de R$ 701,00 a R$ 

2.000,00 
de R$ 2.001, a R$ 

3.500,00 mais de R$ 3.500,00 
  11,28% 18,05% 38,35% 21,05% 10,90% 
 

TIPO DE ESCOLA 
ONDE pública diurno pública noturno privada diurno privada noturno parte em cada uma 
CURSOU O ENSINO 
MÉDIO 19,55% 32,71% 12,03% 11,65% 23,68% 
 

QUE TIPO DE comum técnico pós médio técnico concomitantes magistério supletivo 
ENSINO MÉDIO 50,75% 14,29% 7,52% 12,03% 15,41% 
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HÁ QUANTOS ANOS  entre 0 e 2 anos entre 2 e 4 anos entre 4 e 6 anos entre 6 e 8 anos há mais de 8 anos 
CONCLUIU O 
ENSINO MÉDIO 11,65% 22,93% 19,55% 15,79% 29,70% 
 

JÁ FREQUENTOU nunca parcialmente já concluí graduação já concluí sequencial 
pretendo frequentar 2 

cursos 
CURSO SUPERIOR 39,85% 29,32% 10,90% 8,65% 11,28% 
 

CONHECIMENTO DE bom razoável 
leio e escrevo, mas 

não falo 
leio, mas não escrevo 

nem falo nulo 
LÍNGUA INGLESA 6,39% 18,42% 13,53% 18,42% 42,86% 
 

CONHECIMENTO DE bom razoável 
leio e escrevo, mas 

não falo 
leio, mas não escrevo 

nem falo nulo 
LÍNGUA ESPANHOLA 8,65% 14,66% 8,27% 18,80% 49,25% 
 

QUANTOS LIVROS no máximo 1 entre 2 e 3 entre 4 e 5 entre 6 e 7 mais de 7 
LÊ POR ANO 30,08% 33,46% 16,54% 9,02% 10,90% 
 

LÊ JORNAIS OU sim, continuamente sim, algumas vezes 
somente finais de 

semana somente domingo nunca 
REVISTAS 
SEMANAIS 21,80% 31,20% 17,29% 13,16% 16,54% 
 

ASSUNTO DE MAIOR esporte política economia turismo e lazer classificados 

INTERESSE 22,18% 10,53% 19,17% 19,55% 28,57% 
 

MEIOS UTILIZADOS jornais e revistas internet TV rádio nenhum 
PARA ATUALIZAÇÃO 13,91% 41,73% 24,09% 10,90% 8,27% 
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MEIOS UTILIZADOS 
PARA revista especializada feiras, exposições cursos livros especializados nenhum 
ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 28,57% 15,41% 30,83% 12,41% 12,78% 
 

ATIVIDADES 
CULTURAIS cinema teatro museus e exposições shows musicais nenhuma 
E ARTISTICAS 
PREFERIDAS 43,98% 13,91% 10,15% 21,80% 10,15% 
 

CARGA HORÁRIA 
DEDICADA ate 2h semanais de 2 a 4h semanais de 4 a 8h semanais acima de 8h semanais nenhuma 
AO 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL 17,29% 30,08% 16,92% 16,54% 19,17% 
 

ATIVIDADES 
coordena ou lidera 

sempre 
coordena ou lidera 

eventualmente participa sempre 
participa 

eventualmente nunca participa 
COMUNITÁRIAS 14,72% 9,81% 11,70% 29,43% 34,34% 
 

ESTRATÉGIA PARA 
listagem de 
prioridades plano de ações 

 levantamento de 
pontos forte e fracos não possui estratégia não sei responder 

ATINGIR OBJETIVOS 30,57% 27,55% 19,25% 13,21% 9,43% 
 

FREQUÊNCIA QUE  diariamente 
entre 3 e 5 vezes por 

semana 
entre 1 e 2 vezes por 

semana esporadicamente nunca 
UTILIZA 
COMPUTADOR 57,36% 12,45% 10,19% 9,81% 10,19% 
 

ONDE UTILIZA O em casa no trabalho na casa de amigos em cybers em outros locais 
COMPUTADOR 27,17% 43,77% 6,79% 10,94% 11,32% 
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COMO APRENDEU sozinho, por tentativas sozinho, com livros 
com orientação, na 

escola 
com orientação, no 

trabalho 
em cursos 

especializados 
A OPERAR O 
COMPUTADOR 36,98% 9,06% 10,94% 14,34% 28,68% 
 

UTILIZA O 
COMPUTADOR entretenimento trabalhos escolares trabalhos profissionais 

comunicação via 
e.mail comunicação on line 

PARA 19,62% 16,60% 36,23% 14,72% 12,83% 
 

ACESSA A  de casa do trabalho da casa de amigos de cybers nunca acessei 
INTERNET 34,34% 32,08% 7,92% 14,72% 10,94% 
 

MOTIVO 
PREDOMINANTE identidade com a área influência da família influência da empresa reciclagem profissional 

melhores perspectivas 
de ganhos 

PARA ESCOLHA DO 
CURSO 24,15% 7,55% 12,08% 19,62% 36,60% 
 

O QUE ESPERA 
ALCANÇAR 

conquistar melhor 
posição profissional 

entrar na área 
profissional do curso abrir negócio próprio melhorar a renda 

continuar os estudos 
na pós-graduação 

NO FINAL DO 
CURSO 30,94% 15,09% 10,57% 11,32% 31,70% 
 



MEMORIAL DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA COM DISCENTES 

PRIMEIRA ENTREVISTA COM DISCENTE (1)  

 

A primeira entrevista realizada com um voluntário do corpo discente do curso 

superior de tecnologia em logística segue abaixo. A entrevista está descrita em sua 

íntegra, sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por 

“Discente”. 

 

Moacir: Boa tarde. Agradeço sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Informo 

que a mesma tem caráter investigativo e que as informações aqui prestadas tem o 

objetivo de contextualizar as indicações teóricas sobre os cursos superiores de 

tecnologia, em especial, na região do grande ABC paulista. Para tanto, estimo um 

tempo de 45 minutos para a realização dessa entrevista. Então, gostaria de iniciá-la 

solicitando que você se identifique. 

Discente (1): Tenho 32 anos, sou casado e resido na cidade de Diadema, na Vila 

Nogueira. 

 

Moacir: Você é natural de qual município? 

Discente (1): Sou natural do município de Barueri, na grande São Paulo. 

 

Moacir: Você está matriculado em qual curso e em qual semestre? 

Discente (1): Estou cursando logística, no segundo semestre. 

  

Moacir: Qual é a sua atuação profissional? 

Discente (1): Trabalho em uma empresa no município de São Bernardo do Campo, no 

Bairro Demarchi. Sou operador logístico. É uma empresa que atua na distribuição de 

veículos novos e também uma série de outros produtos. Lá eu cuido do fluxo de 

retirada dos veículos e dessas mercadorias, geralmente auto-peças. 

 

Moacir: Conte-me sobre sua trajetória profissional? 
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Discente (1): Comecei a trabalhar com quinze anos, como ajudante-geral em um 

depósito de bebidas, lá em Diadema. Fiquei lá até os dezoito, quando fui “servir o 

exército”. Fiquei parado um tempo, mais ou menos até os vinte e um anos. Aí, “fiz” o 

curso técnico em segurança do trabalho e arrumei um estágio na área, em uma 

empresa média, também em Diadema. Fique lá por quase oito anos e aprendi muita 

coisa, fiz de “tudo um pouco”. A cerca de quatro anos fui convidado para trabalhar nesta 

empresa de logística. Como o salário era maior e também tinha uma oportunidade de 

melhorar de cargo, aceitei o convite. Comecei como uma espécie de ajudante geral e 

hoje eu sou responsável por uma área. sta atividade.  

 

Moacir: Esta experiência anterior, na empresa anterior, foi importante para sua carreira? 

Conte-me um pouco mais sobre ela. 

Discente (1): Foi sim. Apesar do salário ser baixo, aprendi bastante. Eu fazia toda parte 

de segurança do trabalho, mas como a empresa era pequena ela não pagava o piso do 

técnico. Nem estava registrado como técnico, mas fazia todo o serviço. Na hora de 

assinar, eles contratavam um consultor e ficava tudo certo. 

Eu aprendi também a mexer com controle de estoque, com liberação de mercadorias, 

com um pouco de contabilidade. Tinha essa oportunidade lá. O pessoal era bem legal e 

não tinham medo de ensinar ou passar o serviço. Aprendi bastante mesmo, cresci 

muito. 

 

Moacir: Nesse período você voltou a estudar? Fale-me de sobre sua formação 

acadêmica? 

Discente (1): Quando eu entrei lá, tinha acabado o ensino médio. Fiz a noite e em 

escola do estado. Acho que não aproveitei muito porque o pessoal não ajudava e os 

professores não “ligavam” muito. Na empresa “me obrigaram a estudar”, senão não 

tinha o emprego. Fiz o técnico em segurança do trabalho em um ano e meio, com o 

estágio e tudo. A empresa ajudou a pagar uma parte do curso, quase a metade. Isso 

me motivou bastante porque o que eu aprendia na escola eu aplicava no dia seguinte 

no trabalho. O gerente reconheceu isso e logo me trocou de atividade. Quando eu 

entrei na empresa atual, conversei com o pessoal do RH e pedi uma bolsa de estudo. 
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Eles pensaram e hoje pagam a mensalidade total do curso de logística. A troca é que 

não posso pedir demissão por dois anos depois de formado. Vou ter que ficar aqui por 

um bom tempo! 

 

Moacir: Esta formação contribui para a sua atuação profissional? 

Discente (1): Sim, contribui muito. O fato de não ter que pagar me motiva muito. É uma 

preocupação a menos. Assim fica mais tranqüilo para estudar e aprender os 

ensinamentos dos professores. O curso de logística é bem voltado para a área, para a 

atuação profissional, então tenho aprendido muito e aplicado bastante os conceitos no 

dia-a-dia. Eu comparo esta fase com a minha formação de técnico em segurança do 

trabalho. Aprendia e aplicava. Então, eu acho que o curso é bom e que a empresa esta 

satisfeita comigo. 

 

Moacir: Em qual classe social você se enquadra? 

Discente (1): Não sei ao certo. Acho que sou da classe de trabalhadores, operários. 

 

Moacir: Qual é a sua renda, em salários mínimos? 

Discente (1): É de quase três salários. 

 

Moacir: Com essa renda você estaria enquadrado na classe média? 

Discente (1): Não. Sou da classe pobre. 

 

Moacir: Gostaria de saber se existe algo em sua biografia que contribuiu para a decisão 

de ingressar num curso superior de tecnologia. 

Discente (1): Procurei o curso de curta duração porque eu tinha pressa de concluir os 

estudos. Eu nunca gostei muito de ir para a escola, então pensava que tinha que fazer 

tudo rápido. A minha primeira decisão foi essa. 

 

Moacir: Você pensou em outras alternativas para ingressar em uma faculdade? 

Discente (1): Sim. Pensei em fazer o curso de administração de empresas, mas fiquei 

desmotivado, porque era de quatro anos e também porque não ia ter dinheiro para 
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bancar a escola esse tempo todo. Pensei também em fazer um curso a distância, mas 

fiquei desconfiado, acho que o mercado não ia aceitar essa formação. 

 

Moacir: E o que mais o motivou a ingressar nesta modalidade de ensino? 

Discente (1): Então, foi o tempo rápido e o valor do curso. É um curso que precisa 

freqüentar todo dia e a empresa ia pagar a mensalidade. No começo eu pensei que ia 

ser igual ao curso técnico, mas hoje eu vejo que o ensino é de boa qualidade.  

 

Moacir: Por que você entende que o curso superior de tecnologia tem uma boa 

qualidade? 

Discente (1): Penso que o mercado aceita bem o tecnólogo. Na minha empresa o 

pessoal fala bem do curso e eu já fui até promovido. Então, acho que o curso é bom. 

Aqui na escola tem muito alunos nessa formação, o que também é bom para a 

profissão. 

 

Moacir: O que você pontua como positivo e como negativo nos cursos superiores de 

tecnologia e, em especial, no curso em que você está matriculado? 

Discente (1): No curso de logística existem muitos pontos positivos. Eu destaco a 

experiência dos professores e as aulas que eles ministram. Sempre tem um exemplo 

prático para cada ponto estudado e isso facilita o entendimento das matérias. 

O negativo do curso é que às vezes a classe não acompanha a explicação do professor 

por falta de conhecimento. Às vezes eu não consigo compreender alguns conceitos e 

não tem como a gente “correr atrás”. A faculdade deveria dar mais apoio para os alunos 

que tem dificuldade no aprendizado. Mas eu acho que a culpa é do próprio aluno. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação à possibilidade de fixação no 

mercado de trabalho antes e depois de formado? 

Discente (1): Hoje eu já percebo que o curso tem me ajudado. Depende da minha 

dedicação. Se o professor ensina e eu não aprendo, eu “corro atrás” e tento aprender 

de qualquer maneira. Alguns colegas de classe estão na mesma situação. Entraram 

aqui de uma forma e hoje já foram promovidos, já ganham mais só pelo fato de estarem 
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da faculdade e de conhecerem um pouco mais que os outros. Eu acho que depois de 

formado deverá ficar mais fácil o reconhecimento pelo mercado, mas eu penso que não 

posso parar de estudar. 

 

Moacir: Quais são os seus objetivos profissionais durante o curso e após a sua 

conclusão? 

Discente (1): Tenho como objetivo fazer uma pós-graduação assim que terminar o 

curso de logística. Isso é um objetivo de curto prazo. Mas pretendo ser reconhecido na 

empresa em que trabalho e assim conseguir um cargo melhor, supervisão ou gerência. 

 

Moacir: Em quanto tempo você deseja atingi-los? 

Discente (1): Penso em terminar o curso no meio do ano que vem e fazer a pós-

graduação até a metade de 2010. Nessa época quero estar atuando na supervisão da 

minha empresa, ou quem sabe, de outra empresa. 

 

Moacir: Você acredita que é possível atingir esses objetivos na região do grande ABC 

paulista? Por que? 

Discente (1): Sim, eu acho que sim. Existem vários operadores logísticos aqui na região 

e a inauguração do rodoanel vai favorecer ainda mais os profissionais da área. Existem 

também boas escolas aqui. 

 

Moacir: Você julga que a habilitação profissional concedida aos tecnólogos é suficiente 

para suportar as exigências do mercado de trabalho?  

Discente (1): Bem, não tenho muita certeza. O curso é muito rápido e tem muita coisa 

para ser estudada. Mesmo com o empenho dos professores e dos alunos, sempre fica 

alguma coisa “de fora”. Mas eu acredito que de forma mínima, para o aluno dedicado, a 

formação atende as exigências do mercado. 

 

Moacir: Você informou que pretende continuar seus estudos. Quais são as suas 

opções?  
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Discente (1): Eu pretendo fazer uma pós-graduação na área de logística. Não me 

interesso por outra área. 

  

Moacir: Você gostaria de emitir algum comentário sobre a formação de tecnólogo? 

Discente (1): Gostaria de afirma a importância que esse curso tem na minha vida. Foi 

muito difícil chegar até aqui e eu quero aproveitar cada minuto de cada aula. O curso de 

logística, tecnólogo em logística é muito bem elaborado, pois o que aprendemos na 

sala de aula tem tudo a ver com o mercado de trabalho. 

 

Moacir: Agradeço novamente a sua colaboração e solicito sua autorização para 

divulgação do conteúdo desta entrevista em minha dissertação de mestrado. 

Discente (1): Autorizo a divulgação e desejo boa sorte em seu trabalho. 
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SEGUNDA ENTREVISTA COM DISCENTE (2) 

A segunda entrevista realizada com um voluntário do corpo discente do curso superior 

de tecnologia em gestão de recursos humanos segue abaixo. A entrevista está descrita 

em sua íntegra, sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por 

“Discente”. 

 

Moacir: Boa tarde. Agradeço sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Informo 

que a mesma tem caráter investigativo e que as informações aqui prestadas tem o 

objetivo de contextualizar as indicações teóricas sobre os cursos superiores de 

tecnologia, em especial, na região do grande ABC paulista. Para tanto, estimo um 

tempo de 45 minutos para a realização dessa entrevista. Então, gostaria de iniciá-la 

solicitando que você se identifique. 

Discente (2): Sou solteiro, nascido em São Paulo, no Bairro da Casa Verde e tenho 28 

anos. 

 

Moacir: Você reside em qual município? 

Discente (2): Moro em Santo André, no Jardim Las Vegas. É divisa com São Bernardo. 

 

Moacir: Você está matriculado em qual curso e em qual semestre? 

Discente (2): Faço o terceiro semestre do curso de gestão de recursos humanos. 

  

Moacir: Qual é a sua atuação profissional? 

Discente (2): Atuo em uma agência de empregos aqui de Santo André. Hoje eu cuido 

dos contratos e dos registros funcionais dos empregados e dos clientes da agência. 

 

Moacir: Você já atuou em outra área? 

Discente (2): Sim. Na agência de empregos eu comecei como auxiliar de escritório. 

Cuidava do arquivo e também fazia serviços externos. Passei para auxiliar de seleção e 

depois passei a fazer as entrevistas, junto com as selecionadoras (quase sempre 

psicólogas). Depois de um tempo, fazia as entrevistas sozinho. Agora eu cuido dos 

contratos e dos registros. Isso já tem uns dez meses.  
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Moacir: Antes de trabalhar nesta agência de empregos qual foi a sua experiência 

profissional? 

Discente (2): Comecei a trabalhar num escritório de contabilidade como office-boy. Isso 

eu tinha uns dezesseis anos, quase dezessete. Fiquei lá até os vinte e dois anos, quase 

sempre fazendo o mesmo serviço. Depois fui trabalhar em uma indústria metalúrgica de 

pequeno porte, do lado da minha casa, em Santo André. Fui auxiliar de escritório e 

fazia de tudo um pouco: contabilidade, faturamento e departamento pessoal. Trabalhei 

lá por quatro anos e fui para a agência de empregos. 

 

Moacir: Você considera que esta experiência, a da indústria metalúrgica foi importante 

para a sua formação profissional? Fale-me um pouco mais sobre esta experiência. 

Discente (2): Olha, eu não gostava muito de trabalhar lá. O ambiente era muito precário 

e não tinha uma “ordem” no trabalho. Cada dia era uma coisa diferente para se fazer. 

De qualquer forma eu acho que foi importante, pois aprendi muito, fazia de tudo por lá. 

Os donos às vezes saiam para visitar clientes e a firma ficava sozinha, eu tomava a 

frente e sempre tomava decisão sobre o que fazer. Os funcionários pensavam que eu 

era filho dos donos. Isso era legal, porque me dava um certo poder. Aprendi bastante 

com essas situações. Atendia desde o pessoal da limpeza até gerente de banco. 

 

Moacir: Nesse período você estudava? Fale-me de sobre sua formação acadêmica? 

Discente (2): Eu terminei o ensino médio aos dezoito anos. Fiz uma parte em escola 

particular e terminei na escola do estado. Eu queria fazer um curso na USP, queria 

fazer medicina. No terceiro ano do colégio eu comecei a pensar em outras coisas e 

desisti da faculdade, percebi que não ia conseguir. 

No terceiro ano do ensino médio, comecei a trabalhar e a ganhar meu próprio dinheiro, 

depois, fiz uns cursos de informática e isso me ajudou bastante no emprego que eu 

estava. 

Quando eu entrei na metalúrgica comecei um curso técnico de contabilidade, de um 

ano, à noite. Depois, não tentei mais nenhum outro curso. 
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Moacir: Esta formação contribui para a sua atuação profissional? 

Discente (2): Não. Não aprendi quase nada na escola. O que eu sei aprendi no dia-a-

dia, na empresa. Nunca gostei muito de estudar, acho que ficar fechado em uma sala, 

escutando um professor, é um tédio. A quantidade de pessoas da sala de aula também 

tiram a minha concentração. 

 

Moacir: Você concluiu um curso técnico em contabilidade. Qual foi a importância deste 

curso? 

Discente (2): Olha, o curso de contabilidade até que foi legal, aprendi bastante coisa lá. 

Mas acho que pela época eu não aproveitei muito. Se fosso hoje, talvez eu aprenderia 

muito mais. 

 

Moacir: Em qual classe social você se enquadra? 

Discente (2): Acho que eu pertenço à classe média. 

 

Moacir: Por que você julga estar enquadrado nesta classe social? 

Discente (2): Porque nunca passei dificuldades financeiras. Meus pais trabalham, meus 

irmãos trabalham, então, lá em casa temos uma renda legal, satisfatória. 

 

Moacir: Qual é a sua renda, em salários mínimos? 

Discente (2): Chega perto de três salários mínimos. 

 

Moacir: Gostaria de saber se existe algo em sua biografia que contribuiu para a decisão 

de ingressar num curso superior de tecnologia. 

Discente (2): O que mais me motivou foi a duração do curso, que é de dois anos e 

também as matérias que fazem parte do curso. São todas voltadas para a minha área. 

Eu gosto de trabalhar com pessoas e por isso escolhi recursos humanos. Percebi isso 

quando acompanhava e fazia as entrevista na agência de empregos. 

Outro fator também foi o valor das mensalidades do meu curso. Consigo pagar sem 

ficar “muito apertado”, o orçamento fica legal. 

 



 60 

Moacir: Você pensou em outras alternativas para ingressar em uma faculdade? 

Discente (2): Sim, eu queria fazer medicina em uma escola pública, de graça. Particular 

nem pensar, pois a mensalidade é muito alta. Isso foi no tempo do colégio. Depois, 

pensei em fazer contabilidade. Até pensei prestar a Fuvest mas não fiquei motivado. Fui 

atrás de um curso particular, mas pelo tempo de quatro anos e pelo valor da 

mensalidade, logo desisti. 

 

Moacir: E o que mais o motivou a ingressar nesta modalidade de ensino? 

Discente (2): Foi a rapidez, o tempo curto, o horário da escola e o valor da mensalidade. 

Depois que ingressei, fiquei motivado também pelas aulas, que são sempre ligadas 

com o meu trabalho.  

 

Moacir: Essa motivação tem a ver com o formato de ensino do curso superior de 

tecnologia? 

Discente (2): Com certeza. Gosto do jeito das aulas, apesar das turmas serem grandes. 

 

Moacir: O que você pontua como positivo e como negativo nos cursos superiores de 

tecnologia e, em especial, no curso em que você está matriculado? 

Discente (2): O positivo está relacionado com a dinâmica das aulas e o negativo tem a 

ver com a realidade dos alunos. Muitos não sabem ler e escrever, o professor precisa 

parar as aulas por alguns momentos para explicar conceitos básicos. Até aí tudo bem, 

mas eu acho que a faculdade deveria selecionar os alunos através de um processo 

mais investigativo. Quase todo mundo que fez o vestibular para o meu curso entrou. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação à possibilidade de fixação no 

mercado de trabalho antes e depois de formado? 

Discente (2): Eu já trabalho na área, então penso que fica mais fácil para entender 

alguns conceitos. Daí, fica mais fácil arrumar um emprego em recursos humanos. 

Eu penso que depois de formado vou ter que continuar meus estudos porque as 

empresas querem contratar somente os melhores profissionais. 
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Moacir: Quais são os seus objetivos profissionais durante o curso e após a sua 

conclusão? 

Discente (2): Tenho como objetivo ter meu próprio negócio, uma agência de empregos 

em Santo André, São Bernardo ou Diadema. Penso em começar pequeno e crescer 

com o tempo. No meu emprego atual não vão existir muitas chances de promoção, 

então penso em abrir meu próprio negócio. 

 

Moacir: Em quanto tempo você deseja atingi-los? 

Discente (2): Vou terminar o curso no final de 2008. Eu acho que no máximo em 2010 

já tenha meu próprio negócio funcionando. Não é preciso muito capital para iniciar, 

basta ter conhecimento e saber onde estão os clientes. Gente desempregada é o que 

não falta na região. É uma oportunidade de negócio. 

 

Moacir: Você acredita que é possível atingir esses objetivos na região do grande ABC 

paulista? Por que? 

Discente (2): Sim, com certeza. Não penso em outra região a não ser o grande ABC. A 

capital já está lotada de agências de empregos e aqui estão chegando muitas 

empresas novas. O rodoanel, a expansão do pólo petroquímico e as oportunidades da 

baixada santista me levam a acreditar na região. 

 

Moacir: Você julga que a habilitação profissional concedida aos tecnólogos é suficiente 

para suportar as exigências do mercado de trabalho?  

Discente (2): Eu acho que sim. Pela experiência que estou vivendo no curso de gestão 

de recursos humanos acredito que a formação do tecnólogo é suficiente para o 

profissional ingressar ou mesmo se manter no mercado. 

 

Moacir: Você pretende continuar seus estudos? Quais são as suas opções? 

Discente (2): Eu gostaria de fazer uma pós-graduação em recursos humanos ou até 

mesmo o curso de psicologia. Pensei também em fazer uma pós em didática no ensino 

superior, motivado pelos professores. Quem sabe um dia eu possa “dar” aulas. 
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Moacir: Você gostaria de emitir algum comentário sobre a formação de tecnólogo? 

Discente (2): Eu percebo ainda que o tecnólogo não é bem aceito pelo mercado. 

Sempre tem alguém que demonstra alguma dúvida pela formação. Já me disseram que 

esse curso não vale nada! Mas, pelo que tenho pesquisado e conversado e também 

pela quantidade de pessoas que estudam nestes cursos, eu tenho acreditado na 

formação. Acho que daqui a alguns anos todo mundo vai querer fazer um curso 

superior rápido e com qualidade. 

 

Moacir: Agradeço novamente a sua colaboração e solicito sua autorização para 

divulgação do conteúdo desta entrevista em minha dissertação de mestrado. 

Discente (2): Tudo bem. Eu me coloco a disposição para outras questões. Achei muito 

legal esta entrevista. 
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TERCEIRA ENTREVISTA COM DISCENTE (3) 

A terceira entrevista realizada com um voluntário do corpo discente do curso superior 

de tecnologia em gestão de recursos humanos segue abaixo. A entrevista está descrita 

em sua íntegra, sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por 

“Discente”. 

 

Moacir: Boa tarde. Agradeço sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Informo 

que a mesma tem caráter investigativo e que as informações aqui prestadas tem o 

objetivo de contextualizar as indicações teóricas sobre os cursos superiores de 

tecnologia, em especial, na região do grande ABC paulista. Para tanto, estimo um 

tempo de 45 minutos para a realização dessa entrevista. Então, gostaria de iniciá-la 

solicitando que você se identifique. 

Discente (3): Sou solteiro, nascido em São Bernardo do Campo. Tenho 25 anos 

 

Moacir: Você reside em qual município? 

Discente (3): Moro em São Bernardo, no Bairro dos Alvarengas. 

 

Moacir: Você está matriculado em qual curso e em qual semestre? 

Discente (3): Faço o quarto semestre do curso de marketing. 

  

Moacir: Qual é a sua atuação profissional? 

Discente (3): Atualmente estou desempregado. 

 

Moacir: Mas qual é a sua área? 

Discente (3): Sempre atuei na área de vendas. Trabalhei em várias empresas, com 

vendas internas, externas e balcão. Meus dois últimos empregos foram como promotor 

de vendas de indústrias alimentícias. 

 

Moacir: Por qual motivo você está desempregado? 

Discente (3): Tive problemas de relacionamento com o meu chefe, discutimos e ele me 

demitiu. Às vezes as pessoas acham que podem mais do que realmente são. 



 64 

 

Moacir: Há quanto tempo está desempregado? 

Discente (3): A dois meses. 

 

Moacir: Você está encontrando dificuldades para se recolocar no mercado? 

Discente (3): Não. Já tive algumas ofertas, mas o salário era baixo. Estou aguardando 

uma posição melhor. 

 

Moacir: Qual é a sua formação acadêmica? 

Discente (3): Fiz o ensino médio em escola pública, no período noturno. Fiquei uns 

cinco anos sem estudar e agora entrei no curso de marketing. 

 

Moacir: Você encontra dificuldade para acompanhar o curso? 

Discente (3): Os professores ajudam bastante, mas eu tenho dificuldades em 

acompanhar, principalmente a parte de cálculos. 

 

Moacir: Em qual classe social você se enquadra? 

Discente (3): Acho que eu pertenço à classe pobre. 

 

Moacir: Por que você julga estar enquadrado nesta classe social? 

Discente (3): Porque apesar de não passarmos dificuldades lá em casa, também não 

vivemos de forma tranqüila. 

 

Moacir: Qual é a sua renda, em salários mínimos? 

Discente (3): Chega perto de três salários mínimos. 

 

Moacir: Gostaria de saber se existe algo em sua biografia que contribuiu para a decisão 

de ingressar num curso superior de tecnologia. 

Discente (3): Fiquei motivado por que o curso tem tudo a ver com a área que eu 

trabalho. O valor da mensalidade e o tempo de duração do curso também ajudam 

bastante. 
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Moacir: Você pensou em outras alternativas para ingressar em uma faculdade? 

Discente (3): Sim. Queria fazer o curso de administração de empresas, mas alem de 

mais caro ele demora mais. 

  

Moacir: E o que mais o motivou a ingressar nesta modalidade de ensino? 

Discente (3): Alguns colegas já estavam cursando e sempre falaram bem do curso. Foi 

isso. 

  

Moacir: Essa motivação tem a ver com o formato de ensino do curso superior de 

tecnologia? 

Discente (3): As aulas são excelentes. Os professores são bem dispostos. É bem 

diferente do ensino médio que eu cursei. 

  

Moacir: O que você pontua como positivo e como negativo nos cursos superiores de 

tecnologia e, em especial, no curso em que você está matriculado? 

Discente (3): Eu acho que o curso de tecnologia é muito positivo. As aulas são 

interessantes, os professores sabem conduzir as turmas e a matéria e a escola da 

suporte necessário. O negativo fica por parte do mercado ainda não reconhecer esse 

curso como superior. Eu tenho encontrado muito preconceito quando coloco no 

currículo que estou fazendo o curso de marketing. Acho que a escola deveria chamar 

as empresas para participarem de eventos aqui. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação à possibilidade de fixação no 

mercado de trabalho antes e depois de formado? 

Discente (3): Eu já tenho experiência na área de vendas, então fica mais fácil arrumar 

uma colocação. Penso que quem está começando agora deva ter dificuldades. As 

vezes vejo alguns colegas de sala enfrentando vários problemas pois querem mudar de 

área ou entrar no mercado e não conseguem. 
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Moacir: Quais são os seus objetivos profissionais durante o curso e após a sua 

conclusão? 

Discente (3): Penso em conseguir uma colocação de vendedor de produtos específicos, 

de preferência produtos de consumo. Meu objetivo é entrar em uma grande empresa e 

continuar meus estudos. 

 

Moacir: Em quanto tempo você deseja atingi-los? 

Discente (3): Acho que este ano ainda eu consiga atingir parte dele. Se tudo der certo já 

ingresso na pós-graduação em 2009. 

  

Moacir: Você acredita que é possível atingir esses objetivos na região do grande ABC 

paulista? Por que? 

Discente (3): Sim. Não penso em sair daqui. 

  

Moacir: Você julga que a habilitação profissional concedida aos tecnólogos é suficiente 

para suportar as exigências do mercado de trabalho?  

Discente (3): Acho que sim. Só acho que o mercado ainda não reconhece. 

 

Moacir: Você gostaria de emitir algum comentário sobre a formação de tecnólogo? 

Discente (3): O mercado de trabalho deve aceitar o tecnólogo sem restrições. Os 

tecnólogos em marketing são capazes de suprir todas as necessidades que o mercado 

necessita e ainda cobrirem a defasagem tecnológica existente. 

 

Moacir: Agradeço novamente a sua colaboração e solicito sua autorização para 

divulgação do conteúdo desta entrevista em minha dissertação de mestrado. 

Discente (3): Eu que agradeço e fico a disposição. 
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QUARTA ENTREVISTA COM DISCENTE (4) 

A quarta entrevista realizada com um voluntário do corpo discente do curso superior de 

tecnologia em gestão de recursos humanos segue abaixo. A entrevista está descrita em 

sua íntegra, sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por 

“Discente”. 

 

Moacir: Boa tarde. Agradeço sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Informo 

que a mesma tem caráter investigativo e que as informações aqui prestadas tem o 

objetivo de contextualizar as indicações teóricas sobre os cursos superiores de 

tecnologia, em especial, na região do grande ABC paulista. Para tanto, estimo um 

tempo de 45 minutos para a realização dessa entrevista. Então, gostaria de iniciá-la 

solicitando que você se identifique. 

Discente (4): Sou solteiro. Nasci em Itabuna na Bahia. Tenho 33 anos. 

  

Moacir: Você reside em qual município? 

Discente (4): Moro em São Bernardo do Campo, no Bairro dos Casas. 

  

Moacir: Você está matriculado em qual curso e em qual semestre? 

Discente (4): Faço o segundo semestre do curso de tecnologia em processos 

gerenciais. 

  

Moacir: Qual é a sua atuação profissional? 

Discente (4): Tenho um pequeno comércio de móveis na periferia de São Bernardo, 

mas já fiz de tudo na vida. Fui metalúrgico, ajudante, trabalhei por conta como pedreiro 

e a cinco anos tenho este comércio. 

 

Moacir: Você considera que a sua experiência foi importante para a sua formação 

profissional? Fale-me um pouco mais sobre esta experiência. 

Discente (4): Eu nunca me dei bem nas empresas, nunca gostei das pessoas 

mandarem eu fazer “as coisas”. Mas foi importante, porque pude acompanhar algumas 
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formas de gerenciamento. Quando eu adquiri o comércio, queria fazer igual, mas 

percebi várias situações que não permitiam agir assim. 

  

Moacir: Nesse período você estudava? Fale-me de sobre sua formação acadêmica? 

Discente (4): Fiz o supletivo do ensino médio em 2006. Nunca gostei de estudar, mas 

achei necessidade de entrar num curso de faculdade. Escolhi este porque tem tudo a 

ver com meu negócio. 

 

Moacir: Em qual classe social você se enquadra? 

Discente (4): Classe baixa, mas já tenho algum conforto. 

  

Moacir: Por que você julga estar enquadrado nesta classe social? 

Discente (4): Porque já passei muitas dificuldades e hoje tenho um pouco de conforto. 

Tenho minha casa própria, meu comércio. 

  

Moacir: Qual é a sua renda, em salários mínimos? 

Discente (4): É de dez salários mínimos. 

 

Moacir: Gostaria de saber se existe algo em sua biografia que contribuiu para a decisão 

de ingressar num curso superior de tecnologia. 

Discente (4): Achei o nome do curso interessante: Processos Gerenciais. Conversei 

com alguns colegas, fornecedores e me apoiaram na decisão de freqüentar o curso. A 

duração do curso também foi um fator decisivo. 

 

Moacir: Você pensou em outras alternativas para ingressar em uma faculdade? 

Discente (4): Sim. Pensei em fazer o curso de marketing, mas acho que o de processo 

gerenciais é mais importante neste momento. 

 

Moacir: E o que mais o motivou a ingressar nesta modalidade de ensino? 

Discente (4): O tempo de dois anos foi fundamental para a escolha. Mais tempo que 

isso acho não ficaria motivado a fazer. 
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Moacir: Essa motivação tem a ver com o formato de ensino do curso superior de 

tecnologia? 

Discente (4): Sim. As aulas são dinâmicas e o tempo passa muito rápido. 

  

Moacir: O que você pontua como positivo e como negativo nos cursos superiores de 

tecnologia e, em especial, no curso em que você está matriculado? 

Discente (4): As aulas são boas e isso é positivo. Os professores são motivados e eu 

consigo aprender bastante. O lado negativo fica por conta de que alguns alunos não se 

comprometem com o curso e acabam atrapalhando as aulas.  

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação à possibilidade de fixação no 

mercado de trabalho antes e depois de formado? 

Discente (4): O curso é muito bom. O tecnólogo já sai com bastante informação do 

mercado de trabalho. Os jovens precisam somente de vontade de procurar os 

empregos certos. Eu mesmo penso em pagar a faculdade para os meus funcionários. 

 

Moacir: Quais são os seus objetivos profissionais durante o curso e após a sua 

conclusão? 

Discente (4): Quando eu terminar o curso penso em continuar com o curso de 

marketing ou então o técnico de contabilidade. 

  

Moacir: Em quanto tempo você deseja atingi-los? 

Discente (4): Não tenho pressa. Assim que acabar o curso eu penso no que vou fazer. 

 

Moacir: Você acredita que é possível atingir esses objetivos na região do grande ABC 

paulista? Por que? 

Discente (4): O ABC é muito grande, tem muita gente aqui. Em São Bernardo existem 

muitos bairros com muita gente. Na área comercial existem várias oportunidades.  
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Moacir: Você julga que a habilitação profissional concedida aos tecnólogos é suficiente 

para suportar as exigências do mercado de trabalho?  

Discente (4): São sim. O aluno sai de cada módulo sabendo exatamente aquilo que é 

aplicado no mercado de trabalho. 

 

Moacir: Você gostaria de emitir algum comentário sobre a formação de tecnólogo? 

Discente (4): Sim. No começo eu fiquei desconfiado com a formação de tecnólogo. 

Acho que todo mundo fica. Mas a partir do momento que comecei a freqüentar as 

aulas, percebi que os cursos são sérios e respeitam os alunos e o mercado de trabalho. 

 

Moacir: Agradeço novamente a sua colaboração e solicito sua autorização para 

divulgação do conteúdo desta entrevista em minha dissertação de mestrado. 

Discente (4): Espero ter contribuído e fico a disposição. 

 

Eu acho que sim. Pela experiência que estou vivendo no curso de gestão de recursos 

humanos acredito que a formação do tecnólogo é suficiente para o profissional 

ingressar ou mesmo se manter no mercado. 
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ENTREVISTA COM DOCENTES 

PRIMEIRA ENTREVISTA COM DOCENTE (1)  

 

A primeira entrevista realizada com um voluntário do corpo docente segue 

abaixo. A entrevista está descrita em sua íntegra e determinada por mim, Moacir Guets, 

indicado por “Moacir” e pelo entrevistado, indicado por “docente”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo dela é o de identificar o perfil dos professores e alunos dos cursos superiores 

de tecnologia da região do grande ABC paulista, bem como a oferta de vagas e a 

inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de quarenta e cinco minutos. Assim, 

solicito que você se identifique. 

Docente (1): Tenho 44 anos, sou casada e tenho dois filhos. Nasci e resido na Vila 

Prudente, no município de São Paulo. 

 

Moacir: Gostaria de saber qual a sua trajetória acadêmica. 

Docente (1): Sou formada em psicologia pela Universidade Metodista, no ano de 1982. 

Fiz uma licenciatura em geografia, de forma complementar, em 1997 e depois uma 

especialização em psicopedagogia, no ano de 2004. Entre uma formação e outra, fiz 

diversos cursos de capacitação e extensão na área de recursos humanos. 

 

Moacir: Você tem algum projeto acadêmico? Qual? 

Docente (1): Sim. Pretendo ingressar em um programa de mestrado, na área de 

psicologia. Pretendo também fazer uma nova especialização na área de relacionamento 

humano. 

 

Moacir: Gostaria de saber também sobre sua atuação profissional. Conte-me qual foi a 

sua trajetória em empresas. 

Docente (1): Sou gerente de recursos humanos de uma grande companhia estrangeira. 

Estou neste cargo a cinco anos e a quinze anos nesta mesma empresa. Antes disto, 
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trabalhei por dez anos em diversas empresas, sempre na área de recursos humanos. 

Comecei como estagiária e fui subindo a escada profissional. 

 

Moacir: Quando e onde você começou a ministrar aulas? 

Docente (1): Atuo na educação desde o ano 2000. Comecei como professora auxiliar 

no curso de administração de empresas e desde 2004 atuo nos cursos superiores de 

tecnologia. 

 

Moacir: Diga-me o que, em sua biografia, contribuiu para o ingresso na carreira 

docente. 

Docente (1): A educação sempre me atraiu. Sempre tive vontade de ministrar aulas. 

Acho que esta vontade apareceu na época do ginásio, ensino fundamental. As 

professoras tinham uma dedicação incrível para conduzir as turmas e isso sempre me 

atraiu. 

Na faculdade, tive a certeza de que um dia estaria ministrando aulas, pois a dinâmica 

da profissão e a responsabilidade na formação das pessoas sempre estiveram 

alinhadas com os meus pensamentos. 

 

Moacir: Atualmente, em quais cursos você ministra aulas, quais os períodos e quais 

disciplinas? 

Docente (1): Hoje ministro aulas exclusivamente para o curso superior de tecnologia em 

gestão de recursos humanos, no período noturno, uma vez que durante o dia tenho 

atividades na empresa. Ministro as disciplinas de gestão de relacionamento e de 

desenvolvimento de carreiras. 

 

Moacir: Qual é o seu entendimento por um curso superior de tecnologia? 

Docente (1): É uma forma de educação profissionalizante. É de nível superior e traz 

para os alunos as práticas profissionais, baseadas nas teorias desenvolvidas para cada 

área. 

 

Moacir: O que você considera ser positivo nos cursos superiores de tecnologia? 
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Docente (1): Considero como positivo a questão da curta duração. A rapidez na 

formação garante o ingresso e a capacitação certa exigida pelo mercado de trabalho. A 

possibilidade da freqüência de alunos com faixa etária superior a trinta anos também 

favorece a condução das aulas pelo educador, uma vez que não se perde tempo com 

as situações disciplinares. 

 

Moacir: E o que você considera ser negativo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (1): De forma negativa, entendo que a defasagem educacional que a maioria 

dos alunos apresentam são obstáculos para a formação, pois freqüentemente os 

educadores são obrigados a retomar conteúdos básicos, muitas vezes estudados no 

ensino fundamental. Outro aspecto negativo é o despreparo de alguns educadores que 

compreendem a educação profissional de nível tecnológico como um curso paralelo aos 

de bacharelo e licenciatura. Preparam e ministram suas aulas de forma robotizada e 

não garantem aos alunos a totalidade do aprendizado, que nestes cursos são baseados 

em competências, habilidades e bases tecnológicas. 

 

Moacir: Você acredita que suas aulas contribuem de forma significativa para a formação 

profissional dos alunos dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (1): Sim, eu acredito. Procuro aliar a minha experiência profissional, a minha 

experiência de vida aos conteúdos que ministro. Isto favorece o aprendizado e também 

motiva aos alunos a construírem seus próprios hábitos de estudos e absorção de 

conhecimentos. 

 

Moacir: Gostaria de saber como você e com quanto tempo você prepara as aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia.  

Docente (1): Preparo minhas aulas no período de planejamento. Durante o curso não 

tenho tempo para preparar pontualmente as aulas, assim, traço um plano geral de aulas 

e vou conduzindo os temas de acordo com o comportamento das turmas. De forma 

geral, em algum momento de folga, dou um passada pelos temas e fico mais tranqüila 

para conduzir as aulas. 
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Moacir: Quais métodos e quais recursos você utiliza na condução de suas aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (1): Como as matérias que ministro são práticas, utilizo muitos casos reais 

para a visualização das teorias. Utilizo algum texto para suporte e solicito aos alunos 

produzirem material escrito sobre o entendimento do texto disponibilizado. 

Constantemente utilizo filmes e charges para enriquecimento dos conteúdos. 

 

Moacir: Como você avalia o processo ensino-aprendizagem nos cursos superiores de 

tecnologia? 

Docente (1): É um processo difícil de ser avaliado dada a diversidade de alunos, que 

diferem em suas formações e experiências. De forma geral, avalio de forma satisfatória, 

pois o processo ensino-aprendizagem do curso atende minimamente as exigências do 

mercado de trabalho, porém, de forma crítica, acredito que o processo deva ser 

potencializado para a própria sobrevivência desta modalidade de ensino. 

 

Moacir: Como você classifica a relação entre professor e aluno nos cursos superiores 

de tecnologia? 

Docente (1): É uma relação amistosa. Na sua grande maioria os alunos são 

respeitadores das regras. Eles estão aqui para estudar, não querem perder tempo. 

 

Moacir: O que você necessariamente potencializaria no processo de ensino-

aprendizagem dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (1): Entendo que os aspectos práticos devam ser privilegiados. A construção e 

a utilização de laboratórios específicos devem ser feitas de forma a abranger todos os 

aspectos práticos da formação. A interação do aluno com projetos de pesquisa devem 

ser priorizadas. 

 

Moacir: Você acha que os profissionais formados pelos cursos superiores de tecnologia 

possuem requisitos para atenderem as necessidades do mercado de trabalho? Por 

que? 
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Docente (1): Atendem sim. Via de regra, as empresas esperam que os profissionais 

tenham requisitos que atendam minimamente suas necessidades e estes requisitos são 

contempladas nos cursos de tecnologia. As aulas, em sua grande maioria, buscam a 

compreensão dos requisitos exigidos pelas empresas e a partir daí, os alunos podem 

desenvolver as competências e habilidades necessárias para atender o mercado de 

trabalho. 

 

Moacir: A aproximação entre instituição de ensino e mercado de trabalho é um dos 

fatores de sucesso da modalidade de formação de tecnólogos. Como você acha que 

deva ocorrer esta aproximação? 

Docente (1): A aproximação deve ocorrer na forma de parcerias. Não se trata da escola 

se curvar ao mercado, mas sim da escola entender as necessidades do mercado. A 

melhor forma para isso ocorrer é realizando fóruns e encontros de profissionais, com a 

participação dos docentes e dos alunos. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação a esta formação? 

Docente (1): Acredito que daqui a alguns anos a maioria dos egressos dos cursos 

superiores sejam oriundos dos cursos de tecnologia. Porém, hoje existe ainda 

desconfiança de muitos executivos, pois estes não consideram a formação como grau 

superior, vetando o ingresso destes no mercado de trabalho. 

 

Moacir: Estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer novamente a 

sua disponibilidade em responder com atenção a todas as perguntas e o deixo a 

vontade para emitir qualquer comentário. 

Docente (1): Agradeço a oportunidade de participar desta entrevista. Deixo aqui o 

comentário de que os cursos superiores de tecnologia, bem como as instituições que os 

ofertam, devem ter seus aspectos de qualidade aprimorados, para que os egressos 

possam ter sucesso no mercado de trabalho. 

 

Moacir: Muito obrigado.  
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SEGUNDA ENTREVISTA COM DOCENTE (2)  

 

A segunda entrevista realizada com um voluntário do corpo docente segue 

abaixo. A entrevista está descrita em sua íntegra e determinada por mim, Moacir Guets, 

indicado por “Moacir” e pela indicação “docente”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos professores e alunos dos cursos 

superiores de tecnologia da região do grande ABC paulista, bem como a oferta de 

vagas e a inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de quarenta e cinco minutos. 

Iniciando a entrevista, solicito que você se identifique. 

Docente (2): Tenho 36 anos, sou casada e não tenho filhos. 

 

Moacir: Você nasceu em que localidade? 

Docente (2): Nasci na cidade de São Caetano do Sul. 

 

Moacir: E em qual município você reside? 

Docente (2): Resido na cidade de Santo André, a dois anos. 

 

Moacir: Gostaria de saber qual a sua trajetória acadêmica. 

Docente (2): Eu fiz economia, mas nunca trabalhei na área. Terminei o curso em 1994. 

Depois eu fiz uma especialização em gestão ambiental e mestrado profissional em 

tecnologia, pela USP. 

 

Moacir: Em que ano você concluiu o mestrado? 

Docente (2): Conclui em 2006. 

 

Moacir: Você tem algum projeto acadêmico? Qual? 
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Docente (2): Sim. Sempre tenho projetos. Tenho vontade de ingressar no doutorado, na 

área de ciência e tecnologia. Penso também em fazer uma especialização fora do país. 

Acho que sempre vou estudar. 

 

Moacir: Gostaria de saber também sobre sua atuação profissional. Conte-me qual foi a 

sua trajetória em empresas. 

Docente (2): Comecei a trabalhar depois de formada em economia. Fiz esse curso 

porque na época não tive outra opção. Quando eu terminei o curso fui trabalhar num 

banco, na área financeira. Percebi que não tinha nada a ver comigo. 

Lá mesmo, conversei com meu superior sobre a minha insatisfação. Ele comentou que 

não tinha problema em sair do emprego, em querer mudar de área. Assim, ele me 

indicou para uma gerente de recursos humanos que imediatamente me mostrou a 

possibilidade de atuar na área de gestão ambiental. O banco estava começando a 

mudar alguns procedimentos e precisavam estruturar o setor. Mostrei interesse pela 

área e comecei a trabalhar no mesmo instante. 

 

Moacir: Como você se sentiu atuando em uma área para a qual não tinha sido 

preparada? 

Docente (2): No começo foi complicado, não entendia muito bem os processos, Mas 

sempre fiquei atenta às tendências mercadológicas, por conta da economia. Então 

conseguia enxergar coisas que os técnicos não viam. 

 

Moacir: Por isso você fez a especialização em gestão ambiental? 

Docente (2): Sim. Fiz a especialização em 2000. 

 

Moacir: Esta formação te ajudou profissionalmente? 

Docente (2): Sim, com certeza. Aprendi muito com o curso. Foi uma época muito 

produtiva. 

 

Moacir: Você está no mesmo cargo: 
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Docente (2): Não. Fiquei no banco até o ano de 2005. Não concordava com algumas 

posturas e resolvi sair. Hoje estou atuando num aterro sanitário, aqui no grande ABC, 

como gestora ambiental, responsável pela análise e controle de emissões. 

 

Moacir: Quando e onde você começou a ministrar aulas? 

Docente (2): Comecei a ministrar aulas em 2003, em uma faculdade de tecnologia. 

 

Moacir: Em que curso você começou a ministrar aulas? Em que região fica esta 

faculdade? 

Docente (2): Sempre trabalhei com os cursos de gestão ambiental, tecnológico e de 

pós-graduação. A faculdade fica no grande ABC mesmo. 

 

Moacir: Diga-me o que, em sua biografia, motivou a ingressar na carreira docente. 

Docente (2): Nunca imaginei que um dia eu iria dar aulas. No banco existia um 

programa de capacitação, de multiplicação de conhecimentos, então, eu sempre 

conduzia estes programas, fazendo palestras, mini-cursos, workshops. Fui pegando 

prática e gosto em ensinar. 

 

Moacir: E como você ingressou na faculdade? 

Docente (2): Fui convidada por um gerente. Ele me encaminhou para uma entrevista na 

faculdade porque o diretor (da faculdade) precisava de alguém com experiência em 

implantação de sistemas de gestão ambiental. Como o gerente conhecia o meu 

trabalho, fui indicada. 

 

Moacir: Atualmente, em quais cursos você ministra aulas, quais os períodos e quais 

disciplinas? 

Docente (2): Ministro aulas somente no período noturno, em razão da minha atividade 

profissional. Trabalho no curso de gestão ambiental com as disciplinas educação 

ambiental e poluição ambiental. 

 

Moacir: É um curso superior de tecnologia? 
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Docente (2): Sim, é. 

 

Moacir: Qual é o seu entendimento por um curso superior de tecnologia? 

Docente (2): Entendo que é uma das poucas formas de democratizar o ensino superior. 

Forma o aluno de maneira honesta e em um tempo reduzido. 

 

Moacir: O que você considera ser positivo e o que você considera ser negativo nos 

cursos superiores de tecnologia? 

Docente (2): Não vejo pontos positivos, a não ser pela rapidez na formação. Penso que 

é um curso superior como qualquer outro. 

 

Moacir: O que você considera ser positivo e o que você considera ser negativo nos 

cursos superiores de tecnologia? 

Docente (2): Considero como negativo o fato de algumas pessoas, principalmente 

empresários não reconhecerem a formação do tecnólogo como superior. Isso é ruim 

para o mercado e para os alunos formados. Outro fato negativo é o de que alguns 

alunos chegam entram nestes cursos sem o menor preparo em acompanhar o 

desenvolvimento das aulas, além de muitos serem desinteressados. 

 

Moacir: Você acredita que o fato do empresariado não reconhecer a legitimidade da 

formação de tecnólogos compromete o ingresso desses profissionais no mercado de 

trabalho? 

Docente (2): Sem dúvida. O fato é que muitos alunos depois de formados apresentam 

somente o diploma como base de seu currículo, não trazem mais nada. O pessoal de 

recrutamento e seleção fica desconfiado e percebe que muitos somente possuem o 

diploma, não trazem nenhum conhecimento e querem concorrer às vagas de chefia. 

Isso é ruim para todos. 

 

Moacir: O que você mudaria na formação? 

Docente (2): Determinaria a obrigatoriedade do estágio supervisionado. Acho 

importante o aluno praticar. 
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Moacir: Mas e para os alunos que já possuem experiência profissional relevante na 

área de formação? Qual seria a sua proposta? 

Docente (2): Para esses casos, também seria necessária a comprovação profissional, 

nos moldes do ensino técnico. O aluno deve apresentar um relatório de atividades 

desenvolvidas e comprova-las através de declarações e registros profissionais. 

 

Moacir: Você acredita que suas aulas contribuem para a formação profissional dos 

alunos dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (2): Eu contribuo na medida em que os alunos percebem a importância da 

matéria em sua formação. A disciplina educação ambiental é muito ampla, existem 

muitos exemplos e publicações de várias linhas de pensamento. Assim, procuro sempre 

estar atualizada e conectada com as novas tecnologias para proporcionar aos alunos 

uma transmissão de conhecimentos significativos. 

 

Moacir: Gostaria de saber como você e com quanto tempo você prepara as aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia. 

Docente (2): Preparo as aulas da semana no final de semana. Geralmente utilizo 

recursos audiovisuais e também seleciono alguns casos práticos para ser desenvolvido 

e refletido junto aos alunos. 

 

Moacir: Quais métodos e quais recursos você utiliza na condução de suas aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (2): Gosto de fazer as aulas acontecerem de forma dinâmica, com a 

participação de todos os alunos. Então, lanço mão de seminários e também produção 

de textos e artigos junto aos alunos. Como disse, anteriormente, utilizo, sempre que 

possível, recursos audiovisuais para enriquecer e diversificar as aulas. 

 

Moacir: Como você avalia o processo ensino-aprendizagem nos cursos superiores de 

tecnologia? 
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Docente (2): Entendo que o processo ensino-aprendizagem é feito de forma gradual. 

Todo início de curso ou início de semestre, nós temos que reconduzir a maioria dos 

alunos no processo. Muitos encontram dificuldades básicas e isto faz parte do 

processo. Então penso que o processo é justo, apesar de perdemos um certo tempo 

com essa retomada. Num prazo determinado, grande parte dos alunos conseguem 

atingir as expectativas da formação. 

  

Moacir: O que você faria para reduzir esta distância entre o conhecimento dos alunos e 

às necessidades da formação? 

Docente (2): Eu disponibilizaria cursos de férias para os alunos, de forma intensiva. 

Obrigaria também aos alunos calouros a freqüentar cursos de leitura e escrita e de 

conhecimentos matemáticos antes de iniciarem o curso. 

 

Moacir: Como você classifica a relação entre professor e aluno nos cursos superiores 

de tecnologia? 

Docente (2): Classifico como uma relação normal. Mas às vezes sinto os alunos 

distantes, com receio de aproximar do professor e, conseqüentemente, das aulas. Isso 

prejudica o desenvolvimento dos conteúdos. Acho que isso acontece porque a maioria 

dos alunos e oriunda de classes sociais menos favorecidas. Vejo que alguns alunos se 

comportam de maneira fechada, não fazem amizades, não conseguem trabalhar em 

equipe. Então percebo que eles não foram preparados pela escola, pela educação 

básica. 

 

Moacir: O que você faz para alcançar os objetivos de sua disciplina nestes casos? 

Docente (2): Tenho que me desdobrar. Eu sempre imagino a aula acontecendo de 

forma linear, com início, meio e fim. Quando acontece da classe ou de alguns alunos 

não acompanharem o tema, por falta de conhecimento ou por estarem inibidos, procuro 

dinamizar as aulas, mudar a linguagem, providenciar exemplos próximos de suas 

realidades. 

 

Moacir: Você acredita que consegue atingir os objetivos dessa forma? 
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Docente (2): Sim acredito. Mas eu sempre sinto que ficou faltando alguma coisa, a aula 

não foi completa. Eu imagino que o aluno deve chegar a faculdade com pré-requisitos. 

Os alunos que chegam com um certo preparo rendem muito mais durantes as aulas. 

  

Moacir: Você acha que os profissionais formados pelos cursos superiores de tecnologia 

possuem requisitos para atenderem as necessidades do mercado de trabalho? Por 

que? 

Docente (2): Os alunos absorvem sim os requisitos necessários para ocupar os postos 

de trabalho enquanto estudantes. No meu trabalho atual, sempre dou preferência para 

a contratação de tecnólogos, pois os mesmo, geralmente, possuem visão centrada no 

negocio da empresa. 

 

Moacir: A aproximação entre instituição de ensino e mercado de trabalho é um dos 

fatores de sucesso da modalidade de formação de tecnólogos. Como você acha que 

deva ocorrer esta aproximação? 

Docente (2): Deve ocorrer através de visitas técnicas e palestras de profissionais 

especializados. Não creio que convênios e outras formas garantam a formação. 

Acredito que é importante para o aluno visitar uma exposição ou uma feira de valores 

específicos. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação a esta formação? 

Docente (2): Tenho as melhores expectativas. Acho que dentro de pouco tempo os 

tecnólogos serão a maioria no mercado. 

 

Moacir: Estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer novamente a 

sua disponibilidade em responder todas as perguntas e a deixo a vontade para emitir 

qualquer comentário. 

Docente (2): OK. Fico a disposição. Gostaria de comentar que a quantidade de cursos 

oferecidos e de alunos matriculados nesta modalidade de ensino é bem maiores hoje 

do que a alguns anos. Quando eu me graduei, quase não se ouvia falar em tecnólogos. 
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Moacir: Muito obrigado. 
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TERCEIRA ENTREVISTA COM DOCENTE (3)  

 

A terceira entrevista realizada com um voluntário do corpo docente segue abaixo. 

A entrevista está descrita em sua íntegra e determinada por mim, Moacir Guets, 

indicado por “Moacir” e pela indicação “docente”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos professores e alunos dos cursos 

superiores de tecnologia da região do grande ABC paulista, bem como a oferta de 

vagas e a inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de quarenta e cinco minutos. 

Iniciando a entrevista, solicito que você se identifique. 

Docente (3): Tenho 47 anos, sou casada e tenho dois filhos. 

 

Moacir: Você nasceu em que localidade? 

Docente (3): Nasci em Marilia, estado de São Paulo. 

 

Moacir: E em qual município você reside? 

Docente (3): Resido em Santo André, há quinze anos. 

 

Moacir: Gostaria de saber qual a sua trajetória acadêmica. 

Docente (3): Sou técnica em química, licenciada em ciências com habilitação em 

química. Tenho especialização em metodologia do ensino superior e também em 

química industrial. Iniciei o mestrado na área de engenharia de produção e meio 

ambiente, mas sem concluir os créditos. 

 

Moacir: Você tem algum projeto acadêmico? Qual? 

Docente (3): Sim. Pretendo fazer um curso voltado para a área de gestão ambiental. 

Não decide entre mestrado ou uma nova especialização. 
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Moacir: Gostaria de saber também sobre sua atuação profissional. Conte-me qual foi a 

sua trajetória em empresas. 

Docente (3): Comecei minha carreira em empresas como aprendiz em uma indústria de 

borrachas, chegando até a secretaria da diretoria de produção, isso em três anos. Após 

esse período, fui para uma indústria de cerâmica, com o cargo de auxiliar de 

laboratório, fiquei lá por oito anos, atingindo o cargo de analista de químico pleno. Após 

essa experiência, ingressei em uma indústria metalúrgica com o cargo de analista 

química, por dez anos. 

 

Moacir: Quando e onde você começou a ministrar aulas? 

Docente (3): Em 1986. Iniciei os trabalhos com educação em curso supletivo, em uma 

escola de São Bernardo do Campo, ministrando aulas de química para o ensino médio. 

 

Moacir: Diga-me qual foi a seqüência nesta área. 

Docente (3): Nesta primeira escola fiquei até o ano de 1991. Ingressei em uma outra 

escola de São Bernardo do Campo neste mesmo ano, para ministrar aulas no curso 

técnico em química.  

 

Moacir: Você trabalhou concomitantemente na indústria e na educação. 

Docente (3): Sim. Até 1993. Trabalhava na indústria durante o dia e as aulas eram 

noturnas. 

 

Moacir: Então em certo momento você deixou a atividade profissional? 

Docente (3): Sim. Isso foi em 1994. Optei em trabalhar na educação. 

 

Moacir: Por qual motivo? 

Docente (3): Nesta época ocorreu o nascimento de meus filhos. Então optei em 

trabalhar somente na educação, em função da flexibilidade de horários. 

 

Moacir: Você também indicou que estudou nesta época. 



 86 

Docente (3): Sim. Em função de novas oportunidades. Estudei durante o dia e também 

aos finais de semana. 

 

Moacir: Teve mais alguma experiência na educação? 

Docente (3): Sim. Em 2004 iniciei em uma escola particular de Mauá. Lá tive a 

oportunidade de iniciar o mestrado em função da concessão de bolsa de estudo. 

 

Moacir: Diga-me o que, em sua biografia, motivou a ingressar na carreira docente. 

Docente (3): Sempre gostei da área. Acho que sou uma “professora nata”. Busquei a 

formação específica para a área docente e desde que entre, em 1986, nunca mais sai. 

Nunca mais voltei para a industria, mesmo recusando ofertas de emprego em industrias 

químicas. 

  

Moacir: E como você ingressou no curso superior de tecnologia? 

Docente (3): Ingressei em função do crescimento da escola. Foram lançados os cursos 

e fui convidada a trabalhar no curso de gestão ambiental. 

  

Moacir: Atualmente, em quais cursos você ministra aulas, quais os períodos e quais 

disciplinas? 

Docente (3): Hoje, trabalho no ensino médio, técnico e tecnológico de gestão ambiental 

e de recursos humanos, nos períodos da manhã e da noite. Ministro aulas de química, 

química ambiental e higiene, saúde e segurança do trabalho. 

  

Moacir: Qual é o seu entendimento por um curso superior de tecnologia? 

Docente (3): É um curso de especialização profissional. É um qualificador para os 

alunos ingressarem no mercado de trabalho, em um espaço de tempo menor.  

  

Moacir: O que você considera ser positivo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (3): A formação rápida de profissionais especializados, o valor é relativamente 

baixo, possibilitando o acesso de todos os públicos e classes sociais, sem pré-
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requisitos e sem experiência. O foco no curso pelas diversas disciplinas também é 

positivo. Todos trabalham em sintonia. 

 

Moacir: E o que você considera ser negativo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (3): De forma negativa, entendo que o ingresso de alunos com pouca 

experiência educacional e profissional interferem na formação em razão da rapidez da 

formação. Acho também que os cursos deveriam ter mais aulas práticas, usar mais 

laboratórios, mais visitas técnicas. Às vezes os alunos reclamam que o curso é muito 

teórico. 

 

Moacir: O que você faria para minimizar estes aspectos negativos? 

Docente (3): Com certeza colocaria a disposição dos alunos calouros cursos intensivos 

de português e matemática, tentando nivelar os alunos ingressantes. Com isso, acho 

que os alunos compreenderiam melhor os conteúdos das aulas. 

 

Moacir: Qual o motivo desta sugestão? 

Docente (3): Eu acho que os alunos chegam despreparados. O ensino médio, via de 

regra, não tem formado de maneira correta os jovens. Há também os alunos que 

deixaram de estudar a um bom tempo. Estes, por sua vez, não possuem o hábito de 

estudar. 

 

Moacir: Você acredita que o tempo de estudo interfere na formação dos alunos? 

Docente (3): Sim. Os alunos deveriam ter um tempo maior para o desenvolvimento dos 

estudos. Mas como o curso prevê isso, temos que trabalhar de acordo com a 

legislação. 

 

Moacir: De que forma você acredita que isto poderia ser melhorado? 

Docente (3): Selecionando melhor os candidatos a alunos e também proporcionando 

aulas com maior conteúdo prático. 
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Moacir: Você acredita que suas aulas contribuem para a formação profissional dos 

alunos dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (3): Sim. Porque procuro sempre aliar e a prática, mesmo que através de 

demonstrações fora do local de trabalho. 

  

Moacir: Gostaria de saber como você e com quanto tempo você prepara as aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia. 

Docente (3): Preparo consultando materiais didáticos, internet, artigos, revistas e 

também a bibliografia destinadas às disciplinas. Faço isso de forma constante e 

também nas semanas de planejamento e de preparação de avaliações. 

  

Moacir: Quais métodos e quais recursos você utiliza na condução de suas aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (3): Uso o discurso e também materiais de apoio em aulas práticas de 

laboratório. Utilizo também o apoio de palestrantes. 

 

Moacir: Como você avalia o processo ensino-aprendizagem nos cursos superiores de 

tecnologia? 

Docente (3): Avalio que o processo é válido, pois utilizamos a interdisciplinaridade para 

conduzir e avaliar os alunos. Isso traz uma forma globalizada para a formação dos 

alunos e também a necessidade de atualização constante. 

  

Moacir: O que você faria para reduzir esta distância entre o conhecimento dos alunos e 

às necessidades da formação? 

Docente (3): A escola ainda somente informa. Ensinamos a pesquisar e a estudar. Acho 

que o aluno efetivamente aprende, mas quando isso não ocorre, o aluno precisa voltar 

à escola. Ele não pode parar de estudar, porque a atuação profissional, o mercado de 

trabalho necessita que ele sempre se atualize. 

  

Moacir: Como você classifica a relação entre professor e aluno nos cursos superiores 

de tecnologia? 
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Docente (3): Atualmente julgo que é uma relação de fácil condução. Somos autoritários 

e democráticos ao mesmo tempo, sempre os colocando em contato com as realidades 

sociais e mercadológicas. 

 

Moacir: O que você faz para alcançar os objetivos de sua disciplina nestes casos? 

Docente (3): Utilizo aulas dinâmicas e contextualizadas. 

  

Moacir: Você acredita que consegue atingir os objetivos dessa forma? 

Docente (3): Sim. Sempre procuro investigar qual o nível de sucesso dos alunos. 

  

Moacir: Você acha que os profissionais formados pelos cursos superiores de tecnologia 

possuem requisitos para atenderem as necessidades do mercado de trabalho? Por 

que? 

Docente (3): Sim. Eu acredito na formação, no curso. Como atuei no mercado conheço 

as necessidades do mesmo e os planos de aula respeitam minimamente essas 

necessidades. 

  

Moacir: A aproximação entre instituição de ensino e mercado de trabalho é um dos 

fatores de sucesso da modalidade de formação de tecnólogos. Como você acha que 

deva ocorrer esta aproximação? 

Docente (3): Através de visitas técnicas e palestras. Os alunos também contribuem com 

essa aproximação. 

  

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação a esta formação? 

Docente (3): O mundo precisa desta formação. Os tecnólogos devem promover as 

mudanças e às adequações necessárias para a organização do país. 

  

Moacir: Estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer novamente a 

sua disponibilidade em responder todas as perguntas e a deixo a vontade para emitir 

qualquer comentário. 
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Docente (3): Gostaria de deixar um comentário no sentido de valorizar os profissionais 

oriundos desta formação. Eles devem acreditar mais no potencial de formação. Os 

alunos são capazes de aprender qualquer coisa. 

  

Moacir: Muito obrigado. 
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QUARTA ENTREVISTA COM DOCENTE (4)  

 

A quarta entrevista realizada com um voluntário do corpo docente segue abaixo. 

A entrevista está descrita em sua íntegra e determinada por mim, Moacir Guets, 

indicado por “Moacir” e pela indicação “docente”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos professores e alunos dos cursos 

superiores de tecnologia da região do grande ABC paulista, bem como a oferta de 

vagas e a inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de quarenta e cinco minutos. 

Iniciando a entrevista, solicito que você se identifique. 

Docente (4): Tenho 33 anos, sou casado e não tenho filhos. 

 

Moacir: Você nasceu em que localidade? 

Docente (4): Nasci e resido em São Bernardo do Campo. 

  

Moacir: Gostaria de saber qual a sua trajetória acadêmica. 

Docente (4): Fiz o ensino médio técnico, na área de eletrônica, depois segui a carreira 

de exatas. Fiz o bacharelado e a licenciatura em química, além de vários cursos de 

extensão. Em 2006 conclui o mestrado na área de educação e pretendo iniciar o 

doutorado em 2009. 

 

Moacir: Gostaria de saber também sobre sua atuação profissional. Conte-me qual foi a 

sua trajetória em empresas. 

Docente (4): Iniciei minha carreira como estagiário em uma indústria de auto-peças, na 

área de eletrônica, mas logo fui convidado a trabalhar no laboratório de análises desta 

empresa. Fiquei lá por muito tempo, e neste mesmo período comecei a “dar aulas” 

também. Quando sai desta empresa me aventurei no mercado em outras empresas, 

mas por pouco tempo, daí decidi ficar somente na educação. 
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Moacir: Quando e onde você começou a ministrar aulas? 

Docente (4): Comecei a trabalhar em uma escola publica, da rede estadual em 1998.  

 

Moacir: Diga-me qual foi a seqüência nesta área. 

Docente (4): Fiquei na rede pública até 2005. Durante esse período comecei a ministrar 

aulas em uma faculdade aqui do ABC e depois em várias outras. Ministrei aulas em 

vários cursos: técnico, bacharelado, tecnologia e pós-graduação. 

 

Moacir: Você trabalhou concomitantemente na indústria e na educação. 

Docente (4): Sim, mas foi por pouco tempo, menos de um ano. 

 

Moacir: Então em certo momento você deixou a atividade profissional? 

Docente (4): Sim, foi quando optei em trabalhar na educação. 

 

Moacir: Por qual motivo? 

Docente (4): Acho que não teve um motivo ideal, talvez pela própria dinâmica da 

atividade, que me dá uma maior autonomia. 

 

Moacir: Diga-me o que, em sua biografia, motivou a ingressar na carreira docente. 

Docente (4): A educação sempre esteve presente na minha vida. Meus pais são 

professores e isto de certa forma me motivou a ingressar na área. 

 

Moacir: E como você ingressou no curso superior de tecnologia? 

Docente (4): Em 2005 fui convidado a ministrar aulas no curso de logística e também de 

recursos humanos, na disciplina de planejamento estratégico. 

  

Moacir: Atualmente, em quais cursos você ministra aulas, quais os períodos e quais 

disciplinas? 

Docente (4): Tenho dedicação nos cursos de tecnologia de recursos humanos e de 

gestão ambiental, onde ministro disciplinas voltadas à educação ambiental. Tenho 
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aulas ainda nos cursos de logística e de processos gerenciais, com disciplinas de 

planejamento estratégico e ainda nos cursos de pós-graduação. 

  

Moacir: Qual é o seu entendimento por um curso superior de tecnologia? 

Docente (4): É um curso superior, que visa formar mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, porém de forma direcionada para que os alunos ocupem os postos de 

gerencia intermediarias.  

  

Moacir: O que você considera ser positivo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (4): O tempo de formação e a abordagem das disciplinas, que unem a teoria e 

a prática para a formação profissional. 

  

Moacir: E o que você considera ser negativo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (4): O tempo de formação que por hora é positivo pode ser considerado 

também negativo. Alguns alunos chegam aos cursos sem a necessária formação 

básica, daí algumas aulas são sacrificadas em detrimento do conteúdo, a fim de se 

recuperar elementos ministrados na educação básica. 

 

Moacir: O que você faria para minimizar estes aspectos negativos? 

Docente (4): Utilizaria critérios de seleção mais apurados. 

 

Moacir: Qual o motivo desta sugestão? 

Docente (4): Para que ingressem nos cursos somente os alunos que tenham um 

mínimo de conhecimento, estabelecido no processo seletivo. 

 

Moacir: O que este fato poderia contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos 

superiores de tecnologia. 

Docente (4): Acredito que os professores perderiam menos tempo em recuperar os 

conceitos da educação básica e assim os programas de curso poderiam ser 

trabalhados na íntegra. 
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Moacir: Você acredita que suas aulas contribuem para a formação profissional dos 

alunos dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (4): Sim. Sempre trabalho com as experiências dos alunos, baseado na 

bibliografia da disciplina, assim, consigo atingir a maioria dos alunos. 

  

Moacir: Gostaria de saber como e com quanto tempo você prepara as aulas destinadas 

aos cursos superiores de tecnologia. 

Docente (4): Preparo as aulas no tempo de planejamento do curso, geralmente no início 

do semestre. Participo dos encontros e discuto com os professores comuns quais são 

as estratégias do curso. A partir daí, vou fazendo pequenos ajustes ao longo do 

semestre. 

 

Moacir: Quais métodos e quais recursos você utiliza na condução de suas aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (4): Trabalho com aulas expositivas e também utilizo estudos de caso. 

Proponho sempre que os alunos pesquisem sobre os temas envolvidos com a 

disciplina. 

  

Moacir: Como você avalia o processo ensino-aprendizagem nos cursos superiores de 

tecnologia? 

Docente (4): Nesta instituição o processo é interessante. Utilizamos estratégias diversas 

para promover a educação e a transmissão do conhecimento. Gosto muito da execução 

dos projetos integradores, pois eles aliam a experiência dos alunos, do curso e do 

mercado de trabalho. 

  

Moacir: Como se dá esta integração? 

Docente (4): Estes projetos integradores são direcionados a partir dos módulos de 

qualificação profissional, ao final de cada semestre. Os temas envolvem as 

características dos módulos e os alunos desenvolvem projetos de pesquisa, de maneira 

prática e aplicável ao mundo do trabalho. São apresentados de forma pública, através 

de cartazes ou de experimentos práticos. 
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Moacir: Como você classifica a relação entre professor e aluno nos cursos superiores 

de tecnologia? 

Docente (4): É uma relação tranqüila. Devido à faixa etária dos alunos, as aulas, via de 

regra, ocorrem em ambiente amistoso e integrado. 

 

Moacir: Você acredita que consegue atingir os objetivos dessa forma? 

Docente (4): Sim. Sempre procuro investigar qual o nível de sucesso dos alunos. 

 

Moacir: De que forma você faz essa investigação? 

Docente (4): Através de questionários que atualizo ao longo do semestre. 

  

Moacir: Você acha que os profissionais formados pelos cursos superiores de tecnologia 

possuem requisitos para atenderem as necessidades do mercado de trabalho? Por 

que? 

Docente (4): Não. Creio que o mercado de trabalho ainda não sabe quais são os 

valores que um tecnólogo trás. É necessário aproximar as empresas com os diversos 

cursos. 

  

Moacir: Como você acha que deva ocorrer esta aproximação? 

Docente (4): Através de visitas técnicas e palestras. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação a esta formação? 

Docente (4): São as melhores possíveis. Creio que dentro de poucos anos a maior 

parte dos cursos superiores será de formação de tecnólogos. 

 

Moacir: Estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer novamente a 

sua disponibilidade em responder todas as perguntas e a deixo a vontade para emitir 

qualquer comentário. 

Docente (4): Agradeço a oportunidade de contribuir com esta pesquisa e acho que 

ações como esta valorizam cada vez mais a formação. 
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Moacir: Muito obrigado. 
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QUINTA ENTREVISTA COM DOCENTE (5)  

 

A quarta entrevista realizada com um voluntário do corpo docente segue abaixo. 

A entrevista está descrita em sua íntegra e determinada por mim, Moacir Guets, 

indicado por “Moacir” e pela indicação “docente”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos professores e alunos dos cursos 

superiores de tecnologia da região do grande ABC paulista, bem como a oferta de 

vagas e a inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de quarenta e cinco minutos. 

Iniciando a entrevista, solicito que você se identifique. 

Docente (5): Tenho 45anos, sou separado judicialmente e tenho três filhos. 

 

Moacir: Você nasceu em que localidade? 

Docente (5): Nasci em São Paulo e resido em Diadema. 

  

Moacir: Gostaria de saber qual a sua trajetória acadêmica. 

Docente (5): Cursei o ensino médio junto com o curso técnico de contabilidade, em 

1983. Em 1992 conclui o curso superior em administração e em 2005 terminei o 

mestrado profissionalizante, na área de comercio exterior. Fiz vários cursos no Brasil e 

no exterior, todos relacionados com a área de marketing e vendas. 

 

Moacir: Gostaria de saber também sobre sua atuação profissional. Conte-me qual foi a 

sua trajetória em empresas. 

Docente (5): Comecei a trabalhar como office-boy e dentro da mesma empresa fui 

crescendo até chegar a gerente de vendas. Fique vinte anos nesta indústria e hoje sou 

diretor de marketing de um grupo de empresas da área comercial. 

 

Moacir: Quando e onde você começou a ministrar aulas? 
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Docente (5): Comecei a dar aulas em 2006, nesta instituição, no curso de tecnologia em 

marketing. 

 

Moacir: Como aconteceu este convite? 

Docente (5): Fui convidado a ministrar uma palestra no final de 2005 para os alunos do 

curso de marketing e a partir daí surgiu o interesse em ministrar aulas. Conversei com 

alguns professores do curso e em 2006 fui contratado. 

 

Moacir: Por qual razão você aceitou o convite? 

Docente (5): Em razão do contato direto com os alunos. Eles trazem experiências que 

eu as vezes não imagino que existam e eu também posso contribuir para a formação 

desses alunos de forma direcionada com o mercado de trabalho, tão concorrido nestes 

últimos tempos. 

 

Moacir: Como você concilia a atividade da empresa com a atividade acadêmica? 

Docente (5): De forma tranqüila. Disponibilizo três noites para a educação e com isso 

posso ter um fôlego maior para “enfrentar” os alunos. 

 

Moacir: Diga-me o que, em sua biografia, motivou a ingressar na carreira docente. 

Docente (5): Sempre gostei da carreia acadêmica, ainda mais na educação superior. 

Quando tive a oportunidade de ingressar em um curso que eu tenho uma certa 

vivência, pude rever meus planos e direcionar as ações para esta nova carreira. 

  

Moacir: Atualmente, em quais cursos você ministra aulas? 

Docente (5): Ministro aulas no curso superior de tecnologia em marketing, com as 

disciplinas fundamentos do marketing e marketing internacional. 

  

Moacir: Qual é o seu entendimento por um curso superior de tecnologia? 

Docente (5): Entendo que são cursos de graduação e que formam profissionais para o 

mercado de trabalho em nível operacional. 
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Moacir: O que você considera ser positivo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (5): Sem dúvida, o tempo de duração dos cursos e a forma rápida com que os 

alunos ingressam no mercado de trabalho. 

  

Moacir: E o que você considera ser negativo nos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (5): Não vejo muitos aspectos negativos nesses cursos. Procuro me envolver 

ao máximo que acabo não enxergando os pontos negativos. Penso talvez que o horário 

dos cursos prejudiquem os alunos, pois muitos dependem de transporte coletivo para 

chegarem às suas residências e isso se torna cansativo. 

 

Moacir: O que você faria para minimizar estes aspectos negativos? 

Docente (5): Proponho que algumas disciplinas ocupem os espaços virtuais para o 

ensino-aprendizagem. 

 

Moacir: Qual o motivo desta sugestão? 

Docente (5): Em razão da disponibilidade dos alunos. No curso em que ministro aulas é 

comum os mesmos estarem se dedicando ao trabalho por 12 ou 14 horas diárias, 

muitos em locais distantes ou até mesmo fora do estado. A educação a distância com 

certeza minimizaria estes problemas. 

 

Moacir: O que este fato poderia contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos 

superiores de tecnologia. 

Docente (5): Creio que os alunos ficariam mais ligados aos cursos. 

 

Moacir: Você acredita que suas aulas contribuem para a formação profissional dos 

alunos dos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (5): Sim. Porque deixo fluir as experiências e junto com as técnicas existentes 

é possível fazer a construção do conhecimento. 

  

Moacir: Gostaria de saber como e com quanto tempo você prepara as aulas destinadas 

aos cursos superiores de tecnologia. 
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Docente (5): Preparo as minhas aulas aos finais de semana, sempre orientado pelo 

plano de ensino. 

 

Moacir: Quais métodos e quais recursos você utiliza na condução de suas aulas 

destinadas aos cursos superiores de tecnologia? 

Docente (5): Trabalho com aulas expositivas, apresentando casos práticos e exposição 

de textos e questionários para fixação dos conteúdos. 

  

Moacir: Como você avalia o processo ensino-aprendizagem nos cursos superiores de 

tecnologia? 

Docente (5): Avalio de forma positiva, pois o processo ensino-aprendizagem deve ser 

construído por todos e é exatamente isso que acontece nesta instituição. 

  

Moacir: Como se dá esta construção? 

Docente (5): Através dos projetos integradores e das pesquisas realizadas em sala. 

São fatos que se complementam e que fazem com que os alunos participem ativamente 

desses projetos. 

 

Moacir: Como você classifica a relação entre professor e aluno nos cursos superiores 

de tecnologia? 

Docente (5): A relação acontece em ambiente profissional e de respeito. Os alunos 

sabem que o professor tem a responsabilidade de conduzir as turmas e estes sabem 

que os alunos devem percorrer um trajeto pré-estabelcido. 

 

Moacir: Você acredita que consegue atingir os objetivos dessa forma? 

Docente (5): Sim.  

 

Moacir: De que forma você faz essa investigação? 

Docente (5): Através dos olhares que os alunos demonstram. O brilho nos olhos diz 

tudo. 
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Moacir: Você acha que os profissionais formados pelos cursos superiores de tecnologia 

possuem requisitos para atenderem as necessidades do mercado de trabalho? Por 

que? 

Docente (5): Sim. Via de regra, os relatos de alunos ou ex-alunos que conseguem 

progredir no mercado. Neste segmento, o mercado é muito fechado e os movimentos 

todos ficam disponíveis. 

 

Moacir: Você acredita que este curso esteja alinhado com o mercado de trabalho? 

Docente (5): Sim, certamente. O curso forma o profissional que o mercado espera e 

deseja. 

 

Moacir: Quais são as suas expectativas em relação a esta formação? 

Docente (5): São ótimas. A formação de pessoas especializadas em segmentos do 

mercado é o melhor indicativo de minhas expectativas positivas. 

 

Moacir: Estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer novamente a 

sua disponibilidade em responder todas as perguntas e a deixo a vontade para emitir 

qualquer comentário. 

Docente (5): Agradeço a oportunidade. 

  

Moacir: Muito obrigado. 
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ENTREVISTA COM EMPREGADORES 

PRIMEIRA ENTREVISTA COM EMPREGADOR (1) 
 
 

A primeira entrevista realizada com um voluntário empregador de tecnólogos 

formados ou em formação segue abaixo. A entrevista está descrita em sua íntegra, 

sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por “Empregador”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos empregadores e das empresas que 

contratam os alunos dos cursos superiores de tecnologia, bem como seus egressos. 

Tem também o objetivo de identificar a oferta de vagas destinadas a estes e em que 

incidência isto ocorre. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de trinta minutos. 

O senhor pode identificar as características de sua empresa e o seu cargo? 

 

Empregador (1): Sim, perfeitamente. Estou a disposição para colaborar com a sua 

pesquisa. A empresa é do ramo logístico. Atua no ramo a mais de 50 anos e emprega 

hoje cerca de 350 funcionários, sendo 320 em nível operacional. Eu sou diretor 

administrativo. 

 

Moacir: Em qual município está instalada a empresa? 

 

Empregador (1): Em São Bernardo do Campo, mas temos filiais em outros estados. 

 

Moacir: Na unidade de São Bernardo quantos são os funcionários? 

 

Empregador (1): São quase 300. 

 

Moacir: O senhor conhece os cursos superiores de tecnologia? 

 

Empregador (1): Sim, conheço. 
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Moacir: Já contratou algum funcionário com está formação? 

 

Empregador (1): Sim. 

 

Moacir: Quando ocorreu a primeira contratação e quantos são os tecnólogos 

empregados nesta empresa? 

 

Empregador (1): Foi em 2005. Na verdade era um funcionário que atuava na operação, 

no chão do negocio. Ele solicitou uma bolsa de estudos para fazer o curso de logística. 

Concedemos a bolsa integral e num curto espaço de tempo lembro que este funcionário 

foi promovido para a supervisão do setor. Ele estava muito motivado com o curso e 

apresentou um rápido crescimento aqui na empresa. Hoje ele é o gerente de uma de 

nossas unidades, no Rio de Janeiro. 

 

Moacir: Além desse funcionário existem outros? 

 

Empregador (1): Sim, certamente. A história deste colaborador rendeu muitos pedidos 

de bolsa. Hoje temos cerca de 15 funcionários já formados e cerca de 20 estudantes. 

Dependendo de cada caso, oferecemos uma bolsa-auxílio para pagamento das 

mensalidades. 

 

Moacir: Em que cursos eles estão matriculados? 

 

Empregador (1): A maioria fez a opção em cursos de logística, mas existem 

funcionários nos cursos de recursos humanos, processos gerenciais e gestão 

ambiental. 

 

Moacir: Essa relação melhorou a performance desses funcionários? 
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Empregador (1): Sim. Notamos que no período em que eles estão estudando, ficam 

muito envolvidos com os cursos, produzem mais e participam ativamente da operação, 

dando sugestões e realizando as tarefas de forma mais inteligente. 

 

Moacir: Já ocorreu a contratação de algum tecnólogo para ocupar posto de chefia? 

 

Empregador (1): Não. Pelo que eu saiba não. 

 

Moacir: Existe alguma razão para isso? 

 

Empregador (1): Não. Às vezes recebemos currículos de candidatos já formados, mas a 

empresa prefere formar sua própria mão-de-obra. 

 

Moacir: Isso tem dado resultado? 

 

Empregador (1): Sim. O caso já citado é um deles. Estamos satisfeitos com esses 

funcionários, pois acreditamos que desta forma eles “vestem a camisa” da empresa e 

não trazem os vícios do mercado. 

 

Moacir: Mas as experiências externas não são importantes para o crescimento da 

empresa? 

 

Empregador (1): Depende. Neste ramo é necessário fazer a coisa certa no momento 

certo. O risco de se perder um negócio é muito grande e não é permitido errar. 

Acreditamos que o funcionário devidamente envolvido com o nosso negócio é 

fundamental para o sucesso. Às vezes as experiências externas não são benvindas. 

 

Moacir: O senhor pode revelar qual a faixa salarial para o estudante e para o formado 

em tecnologia? 
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Empregador (1): Não existem critérios para a determinação dos salários. Existem 

funcionários que já se formaram mas não foram promovidos. Em contrapartida, existem 

funcionários que ainda estão estudando e que já foram promovidos. Depende muito das 

responsabilidades e do setor em que estão envolvidos. De toda forma, o salário de um 

operador iniciante é de R$ 800,00, podendo chegar a R$ 1.500,00. Um supervisor 

ganha um salário na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, dependendo do tempo e da 

dedicação que ele tem na empresa. 

 

Moacir: O senhor considera estes valores dentro da média apresentada pelas empresas 

similares aqui da região? 

 

Empregador (1): Sim. Em alguns casos pagamos até mais que a média. Além dos 

salários os funcionários possuem alguns ganhos extras: refeitório no local, assistência 

médica de qualidade, extensiva aos dependentes, assistência odontológica e também a 

possibilidade de estudar de graça. 

 

Moacir: Qual o limite de funcionários graduados que a sua empresa deseja obter? 

 

Empregador (1): Olha, seria um sonho ter todos eles formados. Hoje, muitos ainda não 

possuem sequer o ensino médio e, por mais incentivos que ofereçamos, eles são 

resistentes em voltar a estudar. 

 

Moacir: E por que é um sonho? 

 

Empregador (1): Porque notamos que os funcionários que entram nas escolas, ainda 

mais nos cursos superiores, como o de logística, produzem muito mais, são mais 

compreensivos e sensíveis às questões da empresa. 

 

Moacir: Significa que o investimento tem retorno garantido? 
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Empregador (1): Sim. O custo acessível dos cursos superiores ajuda nessa conta. O 

valor investido retorna em boas idéias e em boas condições de trabalho destes 

funcionários. Eles passam a valorizar o local de trabalho e ajudam a empresa a se 

destacar no mercado. 

 

Moacir: O senhor considera que os cursos superiores de tecnologia formam o 

profissional focado para o mercado? 

 

Empregador (1): Sim. As nossas experiências apontam para isso. 

 

Moacir: O senhor já participou de algum fórum realizado por algum curso superior de 

tecnologia? 

 

Empregador (1): Não. Já fui convidado, mas nunca participei. 

 

Moacir: O senhor julga ser importante a relação entre a escola e o mercado de 

trabalho? 

 

Empregador (1): Acho que é importante sim. Se existisse uma escola para formar os 

funcionários somente para a minha empresa seria maravilhoso, principalmente aqueles 

de nível operacional. Sonho com uma universidade corporativa para os operadores 

logísticos. 

 

Moacir: As empresas de logísticas já conversaram sobre isso? 

 

Empregador (1): Sim. Mas a concorrência é muito grande. Um tem medo do outro e 

cada um tem a sua receita. Sei que nesta área é quase impossível de se estabelecer 

um convenio deste tipo. 

 

Moacir: A sua empresa permitiria uma articulação com uma escola superior? 
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Empregador (1): Sim. Estamos a procura disto e de certa forma já praticamos, 

colocando nossos funcionários nas escolas indicadas e subsidiando os seus estudos. 

 

Moacir: Gostaria de agradecer a atenção dispensada e dizer que as informações aqui 

prestadas são valiosas para a minha pesquisa, sendo que as mesmas serão utilizadas 

de maneira ética e responsável. 

 

Empregador (1): Ok. Coloco-me a disposição para ajuda-lo em outras oportunidades. 
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SEGUNDA ENTREVISTA COM EMPREGADOR (2) 
 
 

A segunda entrevista realizada com um voluntário empregador de tecnólogos 

formados ou em formação segue abaixo. A entrevista está descrita em sua íntegra, 

sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por “Empregador”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos empregadores e das empresas que 

contratam os alunos dos cursos superiores de tecnologia, bem como seus egressos. 

Tem também o objetivo de identificar a oferta de vagas destinadas a estes e em que 

incidência isto ocorre. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de trinta minutos. 

O senhor pode identificar as características de sua empresa e o seu cargo? 

 

Empregador (2): A empresa é do ramo de metalurgia, produz acessórios para veículos. 

Sou diretor de recursos humanos. 

 

Moacir: Em qual município está instalada a empresa? 

 

Empregador (2): Em Diadema. 

 

Moacir: Quantos são os funcionários? 

 

Empregador (2): Hoje empregamos 350 funcionários. Num passado recente eram mais 

de 600. 

 

Moacir: O senhor conhece os cursos superiores de tecnologia? 

 

Empregador (2): Sim, conheço. 

 

Moacir: Já contratou algum funcionário com está formação? 
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Empregador (2): Sim. Temos vários funcionários formados e em formação nessa 

modalidade de ensino. 

 

Moacir: Quando ocorreu a primeira contratação e quantos são os tecnólogos 

empregados nesta empresa? 

 

Empregador (2): Há muito tempo atrás. Estou aqui a quase 12 anos e lembro que na 

área industrias já existiam tecnólogos trabalhando. 

 

Moacir: E hoje o senhor tem idéia de quantos são? 

 

Empregador (2): Sim. Temos um censo anual dos nossos colaboradores. No ano de 

2007 eram 17 tecnólogos atuando em diversos setores e 22 estudantes. 

 

Moacir: Em que cursos eles estão matriculados? 

 

Empregador (2): Não tenho este dado em mãos. Mas conheço alguns colaboradores 

que já se formaram em recursos humanos (nosso gerente), em logística, em marketing 

e em gestão ambiental. 

 

Moacir: Essa formação melhorou a condição desses funcionários? 

 

Empregador (2): Sim. A medida em que os colaboradores avançam no conhecimento, 

ou seja, ficam mais críticos em relação às atividades que executam, as condições de 

trabalho e remuneração melhoram muito. 

 

Moacir: Já ocorreu a contratação de algum tecnólogo para ocupar posto de chefia? 
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Empregador (2): Sim. Como disse anteriormente, o nosso gerente de recursos humanos 

é um caso. Apesar do mesmo ingressar no curso mesmo quando já era funcionário, 

teve um aproveitamento excelente. 

 

Moacir: Existe certamente outros funcionários nestas condições? 

 

Empregador (2): Sim. Nós geralmente contratamos os estudantes como estagiários e, 

ao final do período, os que mais se destacam são efetivados. 

 

Moacir: Existe alguma razão para esse procedimento? 

 

Empregador (2): É uma forma de avaliar os aprendizes. A empresa ganha, pois 

consegue identificar os mais talentosos e o funcionário também ganha, pois passa por 

um período de aprendizagem e adaptação à cultura da empresa. 

 

Moacir: Isso tem dado resultado? 

 

Empregador (2): Sim. Nos últimos dois anos conseguimos atrair mão-de-obra 

qualificada, dentro das nossas expectativas. 

 

Moacir: O senhor pode revelar qual a faixa salarial para o estudante e para o formado 

em tecnologia? 

 

Empregador (2): Varia de R$ 700,00 para o estagiário iniciante e pode chegar até R$ 

5.000,00 dependendo da área e do cargo que o funcionário ocupa. 

 

Moacir: O senhor considera estes valores dentro da média apresentada pelas empresas 

similares aqui da região? 
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Empregador (2): Sim, pois além do provento, todos recebem incentivos, como: 

assistência médica e odontológica, transporte, refeitório, seguro de vida e bolsa de 

estudos. 

 

Moacir: Qual o limite de funcionários graduados que a sua empresa deseja obter? 

 

Empregador (2): Pelo menos 40%. 

 

Moacir: Por que essa taxa? 

  

Empregador (2): A empresa possui muitos funcionários no nível operacional e poucos 

nos níveis táticos e estratégicos. Essa taxa atinge todos os postos de chefia 

intermediária e de supervisão. 

 

Moacir: O senhor acredita que isso faz diferença para a empresa? 

 

Empregador (2): Sim. A nossa experiência indica que os funcionários que possuem 

formação superior, em especial àquela focada nas atribuições do cargo, rendem muito 

além de nossas expectativas. 

Moacir: O senhor considera que os cursos superiores de tecnologia formam o 

profissional focado para o mercado? 

 

Empregador (2): Sim. Vivemos esta pratica em nossa empresa. Os profissionais 

formados pelos cursos de tecnologia são mais envolvidos com o negócio da empresa. 

 

Moacir: O senhor já participou de algum fórum realizado por algum curso superior de 

tecnologia? 

 

Empregador (2): Não tive oportunidade de participar. 
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Moacir: O senhor julga ser importante a relação entre a escola e o mercado de 

trabalho? 

 

Empregador (2): Acredito que é importante a aproximação entre as empresas e as 

escolas. Acho que é necessária uma integração para que as formações profissionais 

atendam o mercado de trabalho. 

 

Moacir: A vossa empresa participa de fóruns com outras empresas? 

 

Empregador (2): Sim. Participamos de vários grupos de estudos, em vários segmentos, 

como recursos humanos, cobrança, compras, entre outros. 

 

Moacir: A sua empresa permitiria uma articulação com uma escola superior? 

 

Empregador (2): Sim, não vejo problema em participarmos desse tipo de evento. 

 

Moacir: Gostaria de agradecer a atenção dispensada e dizer que as informações aqui 

prestadas são valiosas para a minha pesquisa, sendo que as mesmas serão utilizadas 

de maneira ética e responsável. 

 

Empregador (2): Fico ao seu dispor e desejo sucesso nesta caminhada. 
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TERCEIRA ENTREVISTA COM EMPREGADOR (2) 
 
 

A terceira entrevista realizada com um voluntário empregador de tecnólogos 

formados ou em formação segue abaixo. A entrevista está descrita em sua íntegra, 

sendo as questões indicadas por “Moacir” e as respostas indicadas por “Empregador”. 

 

Moacir: Bom dia. Quero agradecer sua disponibilidade por participar desta entrevista. O 

objetivo da mesma é de identificar o perfil dos empregadores e das empresas que 

contratam os alunos dos cursos superiores de tecnologia, bem como seus egressos. 

Tem também o objetivo de identificar a oferta de vagas destinadas a estes e em que 

incidência isto ocorre. 

Informo que o tempo estimado para a entrevista é de trinta minutos. 

O senhor pode identificar as características de sua empresa e o seu cargo? 

 

Empregador (3): Sou gerente de vendas e a nossa empresa atua no ramo de 

cosméticos. 

 

Moacir: Em qual município está instalada a empresa? 

 

Empregador (3): Em Diadema, na divisa com São Paulo. 

  

Moacir: Quantos são os funcionários da empresa? 

 

Empregador (3): São cerca de 320 funcionários na área de produção e cerca de 120 na 

área administrativa. 

 

Moacir: O senhor conhece os cursos superiores de tecnologia? 

 

Empregador (3): Sim, conheço. 

 

Moacir: Já contratou algum funcionário com está formação? 
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Empregador (3): Sim, mas não são muitos. Acho que temos uns 10 ou 15 funcionários 

com essa formação. 

 

Moacir: O senhor saberia dizer em quais departamentos eles estão alocados? 

 

Empregador (3): Sim. Tem dois na administração de vendas. Sei que fizeram marketing. 

No Rh também tem três formados na área e no setor de distribuição sei que muitos 

fizeram o curso de logística. 

 

Moacir: Quando ocorreu a primeira contratação e quantos são os tecnólogos 

empregados nesta empresa? 

 

Empregador (3): Não sei ao certo. Os funcionários de vendas foram contratados como 

estagiários a cerca de quatro anos. 

 

Moacir: O senhor acredita que a formação de tecnologia melhorou a performance 

desses funcionários? 

 

Empregador (3): A sim. Os funcionários que possuem o curso superior são mais 

envolvidos, procuram conhecer as atividades a fundo. 

 

Moacir: Já ocorreu a contratação de algum tecnólogo para ocupar posto de chefia? 

 

Empregador (3): Sim. O chefe da expedição é formado em logística. 

 

Moacir: O senhor acha que a formação superior é importante para o crescimento da 

empresa? 

 

Empregador (3): Considero que sim. Como disse, os funcionários formados são mais 

envolvidos e responsáveis. 
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Moacir: O senhor pode revelar qual a faixa salarial para o estudante e para o formado 

em tecnologia? 

 

Empregador (3): Não tenho esses dados, mas acho que gira em torno de R$ 1.000,00 a 

R$ 5.000,00. 

 

Moacir: O senhor considera estes valores dentro da média apresentada pelas empresas 

similares aqui da região? 

 

Empregador (3): Sim, são salários compatíveis com o mercado de trabalho. 

 

Moacir: Qual o limite de funcionários graduados que a sua empresa deseja obter? 

 

Empregador (3): Acho que todos os funcionários deveriam fazer a faculdade, ou pelo 

menos voltar aos bancos escolares. A escola é uma casa de educação e deve ser 

freqüentada por todos, por vários momentos. 

 

Moacir: Por que o senhor acha isso? 

 

Empregador (3): Porque a empresa cresceria muito com os conhecimentos adquiridos 

por esses funcionários. Todos ganhariam com isso. 

 

Moacir: Significa que é um investimento garantido? 

 

Empregador (3): Com certeza. Toda vez que necessitarmos de um conhecimento, 

deveremos ir para a escola. 

 

Moacir: O senhor considera que os cursos superiores de tecnologia formam o 

profissional focado para o mercado? 
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Empregador (3): Sim. O tempo rápido na formação diz isso. Percebo que o estudante 

de tecnologia aprende aquilo que é necessário. 

 

Moacir: O senhor já participou de algum fórum realizado por algum curso superior de 

tecnologia? 

 

Empregador (3): Não, nunca participei. 

 

Moacir: O senhor julga ser importante a relação entre a escola e o mercado de 

trabalho? 

 

Empregador (3): Sim. Acho que é importante, pois o mercado precisa saber o que as 

escolas estão oferecendo e vice-versa. 

 

Moacir: As empresas de cosméticos já conversaram sobre isso? 

 

Empregador (3): Sim. Temos um fórum permanente e discutimos os temas relativos às 

escolas também. 

 

Moacir: A sua empresa permitiria uma articulação com uma escola superior? 

 

Empregador (3): Sim, permitiria. 

 

Moacir: Gostaria de agradecer a atenção dispensada e dizer que as informações aqui 

prestadas são valiosas para a minha pesquisa, sendo que as mesmas serão utilizadas 

de maneira ética e responsável. 

 

Empregador (3): De nada. Fico a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 


