
s cursos superiores de
tecnologia, ou tecnólogos,
cresceram e conquistaram
posicionamento no merca-

do, mas os números oficiais ainda têm
dificuldade em mensurar esse cresci-
mento. O Censo da Educação Superior
realizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) computa apenas
os Centros de Educação Tecnológica
(CET) e as Faculdades de Tecnologia
(FAT), Segundo dados do Censo, entre
o ano 2000 e 2006, o crescimento nesses
estabelecimentos foi de 320%, passando
de 23.322 alunos para 98.137.

Como diversas instituições de ensino
superior passaram a oferecer cursos
tecnólogos, estima-se que os números
sejam bem maiores. "Esses dados não
são reais. Estimamos que hoje temos
mais de 500 mil alunos, ou mais de
10% das matrículas presenciais no
ensino superior'', afirma o presidente
da Associação Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica (Anet), Fer-
nando Leme do Prado.

Quando ainda era diretor de Edu-
cação Superior do Inep, Dilvo Ristoff
apresentou um relatório no qual esti-
mava que o número de matrículas em
tecnólogos em 2006 era de 287.727,
o que representava crescimento de
356% no período de seis anos (veja
quadro acima).

De qualquer forma, o crescimento é
inquestionável. A procura cresceu, o per-
fil dos alunos mudou e o mercado criou
nichos que só os tecnólogos conseguem
ocupar. Muitos apontam a capacidade
dos cursos de tecnologia em atender
prontamente às demandas do mercado
como uma alternativa aos gargalos que o
ensino superior brasileiro enfrenta, como
a diferença entre oferta e demanda e a
dificuldade em ampliar o atendimento.

Para Eduardo Ehlers, diretor de
graduação do Centro Universitário
Senac, nos ú l t imos dez anos, os
cursos superiores de tecnologia pas-
saram por mudanças significativas.
"Talvez a mais importante seja uma
mudança 'cultural'. Tornaram-se
mais conhecidos e cada vez mais
aceitos pela sociedade em geral.
Outra mudança impor t an te foi a
diversificação da oferta.'As institui-
ções de ensino superior tornaram-
se mais ágeis na identificação de
demandas do mercado e na oferta de
cursos de tecnologia. Essa combina-
ção ampliou a diversidade de áreas de
conhecimento abordadas", diz Ehlers.
Quando surgiram, no final da década de

60, os tecnólogos eram mais dirigidos
para as áreas de engenharia. As esco-
las têm fugido do tradicional e criado
cursos inovadores. A maior expansão
foi justamente nas áreas ligadas a seg-
mentos econômicos em crescimento,
como tecnologia da informação, meio
ambiente, turismo e hotelaria.

Ângelo Luiz Cortelazzo, respon-
sável pela Assessoria para Assuntos
de Educação Superior (Aesu) do
Centro Paula Souza (Fatec), lembra
que o predomínio dos cursos ligados
às engenharias continua a existir. "É
o carro-chefe, até porque a área de
engenharia é tecnológica por natureza.
Mas o perfil dos cursos começa a se
diversificar", diz. (P.P.)
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