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RESUMO 
 
 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir do objetivo geral de verificar como a 
expansão da Educação Superior Tecnológica (EST) articula-se com o planejamento 
para o desenvolvimento em Rondônia, pautado nos dados do Ministério da 
Educação e no Plano Plurianual do estado (PPA) no período 2008-2011. A pesquisa 
foi encaminhada com base nas reflexões sobre diversificação e diferenciação no 
processo de expansão da educação superior e nas concepções concernentes ao 
desenvolvimento tradicional e desenvolvimento sustentável. Quanto aos conceitos 
de diversificação e diferenciação o trabalho está amparado em Brasil (2007), e 
avança no âmbito das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação Superior (GEPES). No que diz respeito ao 
desenvolvimento tradicional, tomou-se por base teórica os conceitos e reflexões 
encontrados em Romer (1986, 1990 e 1994) e Solow (1956 e 1957). E no que se 
refere ao desenvolvimento sustentável, tem-se como base os autores Schumpeter 
(1964) e Veiga (2010). A abordagem metodológica, concebida no âmbito da 
metodologia compreensiva e no procedimento técnico de análise de conteúdo, está 
referenciada em Bardin (1977) e Guerra (2006). A base empírica compreende o 
Plano Plurianual de Rondônia (PPA) para o período 2008-2011 e os dados 
cadastrados no Ministérios da Educação (e-MEC, 2012) sobre a oferta de cursos 
superiores de tecnologia em Rondônia. Os resultados do trabalho mostraram um 
processo de expansão diversificada da educação superior em Rondônia. Também 
se evidenciou um perfil econômico de crescimento acelerado do PIB e concentração 
produtiva, com elevado grau de dependência do setor público na geração de renda. 
Quanto ao problema de pesquisa, reportando-se ao objetivo geral do trabalho, 
evidenciou-se que o processo de expansão da educação superior tecnológica em 
Rondônia articula-se com o planejamento para o desenvolvimento do estado dentro 
da concepção de desenvolvimento tradicional ou  desenvolvimento sustentável com 
mesmo referencial da expansão por diversificação.  
 
Palavras-Chave: Educação Superior - Amazônia. Educação Superior Tecnológica. 
Desenvolvimento Sustentável. 
 



 
ABSTRACT 
 
 
This work aims to verify how the expansion of Higher Education Technology (EST) 
articulates with the planning for development in Rondônia, it's based on data from the 
Ministry of Education and the state's Multiyear Plan (PPA) in the period of 2008-
2011. The survey was taken on the basis of reflections on diversity and differentiation 
in the process of expansion of higher education and in the conceptions concerning 
the traditional development and sustainable development. Concerning to the 
concepts of diversification and differentiation, the work is supported in Brasil (2007), 
and advances in the field of research activities conducted by the Group for Study and 
Research in Higher Education (GEPES). About the traditional development, the 
theoretical basis for the concepts and ideas were taken from Romer (1986, 1990 and 
1994) and Solow (1956 and 1957). And with regard to the sustainable development 
was based on the authors Schumpeter (1964) and Veiga (2010). The methodological 
approach, designed in the comprehensive methodology and in the technical 
procedure of content analysis is referenced in Bardin (1977) and War (2006). The 
empirical basis comprises the Multiyear Plan of Rondônia (PPA) for the period 2008-
2011 and the data registered in the Ministry of Education (e-MEC, 2012) about the 
offer of higher education technology in Rondônia. The results showed a process of 
diversified expansion of higher education in Rondônia. It was also perceived an 
economic profile of accelerated growth of PIB and concentration of production, with a 
high degree of dependence on public sector in income generation. As for the 
research problem, referring to the general objective of the work, it became clear that 
the expansion of higher education technology in Rondônia articulates with the 
planning for the development of the state within the traditional concept of 
development or development sustainable with the same reference expansion by 
diversifying. 
 
Keywords: Higher Education - Amazon. Higher Technological Education. Sustainable 
Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações econômicas e socioambientais ocorridas a partir do último 

quarto do século XX no Brasil têm determinado alterações nos rumos do 

planejamento para o desenvolvimento, em um cenário de competição global.  

  As concepções de desenvolvimento alicerçadas na premissa do crescimento 

econômico passaram a dividir espaço, a partir dos anos 1970, com reflexões sobre a 

necessidade de conciliar crescimento econômico e racionalização dos recursos 

naturais. Neste ínterim a sustentabilidade emergiu como elemento estratégico a 

nortear ações de planejamento para a geração de novos produtos e processos 

tecnológicos, dada a necessidade de diversificação produtiva regional e inserção 

competitiva de setores como agricultura familiar, agroindústria e bens e serviços. 

  Nesse processo de mudanças, o papel do Estado também se alterou (ora 

como articulador principal, ora como secundário), no planejamento e execução de 

políticas públicas, face à racionalização de gastos públicos decorrente da crise fiscal 

e endividamento do Estado brasileiro nos anos 1980 e começo da década de 1990. 

  Embora o Brasil tenha apresentado, ao longo de sua história, um quadro de 

carência em áreas fundamentais como educação, ciência e tecnologia, observa-se 

no processo de planejamento que essas áreas figuraram, de modo geral, em 

segundo plano. 

Tendo em vista o planejamento para o desenvolvimento, nas últimas décadas 

o Brasil adotou como estratégia o aumento no número de acesso aos serviços 

educacionais, sendo a expansão da oferta da educação superior uma importante 

meta. A justificativa abarca as razões históricas da trajetória brasileira de 

desigualdade educacional, além das obrigações inerentes à inserção em organismos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).  

Quando se consideram as especificidades regionais, demandas e propostas 

de desenvolvimento local e a necessidade de investimentos em ciência, tecnologia e 

inovação, o processo de expansão torna-se desafiador, dado o aumento do número 

de instituições, cursos e vagas sem que a preocupação com a qualidade no ensino e 

na formação de base esteja suficientemente clara. 
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O Problema de pesquisa / justificativa 

 

A formação de nível superior representa a possibilidade de melhores 

condições de vida e posicionamento social, sendo que a soma dos ganhos 

individuais reflete diretamente na melhoria para o desenvolvimento do país. Sua 

legitimidade social reside em ser tanto uma necessidade individual, quanto um 

direito coletivo, excedendo as atividades de ensino e formação profissional, no que 

tange as estratégias de desenvolvimento regional. Assim, as instituições 

universitárias assumem papel importante no processo de desenvolvimento, atuando 

de maneira socialmente pertinente na geração de conhecimento científico e 

tecnológico e impactando positivamente na diversificação produtiva e no 

desenvolvimento regional.  

  Historicamente, no Brasil, a expansão da educação superior tem ocorrido de 

forma mais intensa em períodos de aceleração do crescimento econômico, com o 

objetivo de responder a demandas por formação profissional, em detrimento de um 

planejamento que contribua com a educação, ciência e tecnologia como fatores 

diferenciais de inserção competitiva.   

  Marco importante para os rumos da educação superior foi a conferência 

mundial, realizada em outubro de 1998, em Paris, pela Organização da Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Tal conferência teve 

como objetivo discutir o papel do Estado no compromisso com a educação pública, 

bem como as possíveis estratégias de desenvolvimento econômico e 

socioambiental. Das discussões, destacam-se a necessidade de definir alternativas 

institucionais para expandir e garantir acesso à educação de nível superior e o papel 

estratégico das instituições no âmbito das políticas para o desenvolvimento na 

perspectiva da pertinência social. 

  A expansão da educação superior no Brasil nas últimas décadas esteve sob o 

encargo do setor privado, fato legitimado pelas mudanças desencadeadas com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996)1 que determinaram alterações 

significativas na composição da oferta desse nível educacional. Embora se destaque 

a ampliação do número de faculdades e centros universitários e maior autonomia 

                                                 
1
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm, Acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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para criação de cursos de nível superior, no final da década de 2000 verificou-se um 

crescimento da participação do setor público na oferta total. 

  A partir da segunda metade da última década (2005-2010), tem-se verificado 

também um processo de expansão do que se denomina Educação Superior 

Tecnológica. No Estado de Rondônia, além da expansão da oferta de cursos 

superiores de tecnologia pela iniciativa privada, foi criado o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO)2. 

  Cabe observar que o estado de Rondônia tem experimentado no último 

decênio (2000-2010) um ritmo de crescimento econômico acelerado. O Produto 

Interno Bruto (PIB) – soma dos bens e serviços finais produzidos –, de acordo com 

dados da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN, 2012) mais que triplicou, 

passando de R$ 6,8 bilhões em 2001 para R$ 20,2 bilhões em 2009. 

  Observando-se, no caso de Rondônia, as estratégias de desenvolvimento 

regional na condição de estado inserido na Região Amazônica, as políticas para o 

desenvolvimento implicam a necessidade de desenvolvimento científico, tecnológico 

e inovador - condição básica para o desenvolvimento e inserção competitiva da 

região, considerando-se o papel das políticas para o desenvolvimento e da 

educação superior como um dos fatores fundamentais. 

  Não obstante a importância da ampliação do acesso à educação superior, 

seja via setor privado ou público, o processo tem ocorrido de forma diversificada, 

com o aumento no número de instituições, cursos e vagas. A questão que se coloca 

é que a educação superior, em uma relação de transversalidade com o 

desenvolvimento, demanda um processo de expansão diferenciado, ou seja, com 

investimentos que possibilitem melhorias no conteúdo interno em termos de 

capacidade instalada e massa crítica, possibilitando às instituições universitárias 

condições de se envolver com o desenvolvimento regional. (BRASIL, 2009, p. 13). 

  De modo geral, as indicações de estratégias de inserção competitiva para a 

região amazônica, como é o caso do Plano Amazônica Sustentável (PAS, 2004) 

apontam para o planejamento a partir da diversificação produtiva e desenvolvimento 

regional com uso racional dos recursos naturais, o que implica em um modelo de 

desenvolvimento para além da concepção de crescimento econômico, pois abarca 

questões econômicas, sociais e ambientais. 

                                                 
2
 Lei 11.892/2008. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm, acesso 

em 05 de abril de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
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 Nesse sentido, este trabalho de pesquisa norteia-se a partir do 

questionamento sobre como tem ocorrido a expansão da oferta da Educação 

Superior Tecnológica e sua articulação com o planejamento e execução das 

políticas para o desenvolvimento do Estado de Rondônia. 

 

Construção da Hipótese de Trabalho 

 

 O encaminhamento da resposta ao questionamento da pesquisa norteou-se 

mediante as seguintes hipóteses:  

hipótese 1 – a expansão da oferta de educação superior tecnológica tem sido 

pautada por um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento econômico e 

em atividades econômicas convencionais com baixa diversificação produtiva;  

hipótese 2 – ou tem caminhado dentro da perspectiva de um modelo de 

desenvolvimento regional de diversificação produtiva em bases sustentáveis, 

referenciado em elementos endógenos de crescimento. 

 

Categorias de Análise dos Resultados 

 

 A organização da resposta ao questionamento da pesquisa teve como base 

teórica, no que se refere a desenvolvimento, as categorias de análise 

Desenvolvimento Tradicional e Desenvolvimento Sustentável. Quanto à 

educação superior tecnológica, foram consideradas as categorias Diversificação e 

Diferenciação, consoantes às características da expansão da educação superior 

tecnológica. 

 Assim, considerando as hipóteses, pressupõem-se as possibilidades de 

articulação da expansão da educação superior tecnológica com o planejamento para 

o desenvolvimento em Rondônia da seguinte forma: Desenvolvimento Tradicional 

com Diversificação e Desenvolvimento Sustentável com Diferenciação. 

 

Objetivos da Pesquisa 

 

O estudo teve por objetivo geral verificar como a expansão da educação 

superior tecnológica articula-se com o processo de planejamento para o 

desenvolvimento em Rondônia, pautado no Plano Plurianual 2008-2011. Os 
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objetivos específicos procuraram: i) apresentar o panorama da educação no Brasil e 

em Rondônia, desenvolvendo uma abordagem teórica sobre os principais aspectos 

históricos da oferta desse nível educacional; ii) trazer a discussão sobre as 

características do desenvolvimento tradicional e sustentável e sua articulação com a 

educação superior tecnológica; iii) analisar o planejamento como principal 

ferramenta das políticas para o desenvolvimento considerando o plano plurianual e 

suas metas para o desenvolvimento do estado de Rondônia; iv) gerar informações 

que possam contribuir para reflexões acerca da educação superior tecnológica e seu 

papel no desenvolvimento do estado de Rondônia. 

 

Metodologia, Instrumentos e Procedimentos Técnicos 

 

Partiu-se de uma metodologia compreensiva3 e do raciocínio indutivo, de 

forma a compreender interpretativamente os fatos e documentos e captando a 

conexão de sentido entre eles, com vistas a estabelecer relações. Primeiramente foi 

feito o levantamento bibliográfico, investigando teorias sobre educação superior e 

desenvolvimento. Em seguida, com base no problema, foram selecionadas as ideias 

que levariam à organização do referencial teórico. Posteriormente deu-se o 

encaminhamento metodológico do estudo, confrontando as bases teóricas e os 

dados da realidade relativos ao perfil econômico de Rondônia no período 2004-

2008, ao planejamento e execução do Plano Plurianual de Rondônia (PPA) no 

período 2008-2011 e ao perfil atual da oferta da educação superior tecnológica na 

região em estudo. 

  Com relação aos procedimentos, adotou-se no caso do PPA a análise de 

conteúdo. No que tange às características da expansão da educação superior 

tecnológica em Rondônia, estas foram analisadas a partir das descrições dos cursos 

oferecidos no estado, conforme Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia (CNCST, 2010). Quanto aos objetivos, a pesquisa define-se como 

                                                 
3
 Pela metodologia compreensiva entende-se a necessidade de mobilidade na pesquisa científica, o 

que só pode ocorrer se for construído um método integrador que seja capaz de “entender que o ser 
humano, em toda a sua essência e em todas as suas expressões, é determinado pelo fato de que 
vive interativamente” (SIMMEL, 2006, p.33). Simmel também considera que essa forma de 
interpretação permite ver o desenho do todo a partir de um ponto contingente, pois  “a forma é a 
mútua determinação e interação dos elementos pelos quais se constrói uma  
unidade”. (2006, p. 64). 
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descritiva e explicativa. E no que se refere à abordagem do problema, caracteriza-se 

por um viés qualitativo.  

 

Estrutura do Trabalho 

 

   O trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 1 são discutidas 

as mudanças socioeconômicas recentes e o conjunto de reformas e alterações na 

condução e execução de políticas públicas voltadas para a educação superior, 

refletindo no cenário atual deste nível educacional. São observadas questões 

referentes à expansão recente da educação superior tecnológica no Brasil e em 

Rondônia frente às abordagens teóricas sobre educação superior e os aspectos 

históricos de sua expansão, colocando em evidência os desafios do ponto de vista 

do papel das instituições universitárias no curso do desenvolvimento. 

  A educação superior tecnológica e as concepções sobre desenvolvimento 

compreenderam a base das reflexões teóricas do capítulo 2, em que é estabelecida 

a relação entre educação superior tecnológica e desenvolvimento. 

   No capítulo 3 são apresentadas reflexões sobre as políticas para o 

desenvolvimento e o papel do Estado na condução de políticas para a educação 

superior. Fez-se isso tendo em vista que, especialmente no último quartel do século 

XX, foi clara a redução da participação do Estado na composição da oferta dessa 

modalidade de ensino num cenário complexo de competitividade global e desafios 

para o desenvolvimento regional, inserção competitiva e o papel do desenvolvimento 

científico e tecnológico imbricado nesse processo. 

  Os dados referentes à oferta da educação superior e superior tecnológica em 

Rondônia, bem como ao perfil econômico do Estado no período 2004-2008 e os 

resultados do Plano Plurianual no período 2008-2011 são apresentados no capítulo 

5. Observe-se que os dados da educação superior e o perfil econômico foram 

tomados como base, ou seja, fez-se necessário retratar o quadro geral da educação 

superior e das atividades econômicas do estado (conforme dados disponíveis), uma 

vez que refletem planejamentos anteriores. Quanto aos dados da educação superior 

tecnológica e o Plano Plurianual, estes são compreendidos de modo a responder ao 

questionamento da pesquisa, verificando como a expansão da educação superior 

tecnológica se articula como o planejamento para o desenvolvimento em Rondônia. 
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  Ao final do trabalho reporta-se ao problema de pesquisa e às hipóteses, de 

modo a elencar as principais conclusões, considerando os limites da pesquisa e 

recomendações de estudos posteriores. 

  Nos apêndices A e B econtram-se, respectivamente, o fichamento dos 

programas contidos no Eixo 1 do PPA/SEPLAN (2008-2011) e as categorias 

temáticas geradas mediante fichamento e análise de conteúdo dos referidos 

programas. Em anexo encontra-se a base primária de dados da pesquisa em disco 

compacto (CD-Rom). 

 Destaque-se à luz dos objetivos, não obstante os limites da pesquisa, que o 

presente trabalho tem como finalidade contribuir para reflexões relativas ao papel 

fundamental da educação superior no processo de desenvolvimento e, portanto, 

subsidiar decisões concernentes ao planejamento do setor público no contexto de 

expansão da educação superior tecnológica em Rondônia. 



 

1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 
 

As indicações de políticas para o desenvolvimento regional, especialmente a 

região amazônica, apontam para um modelo sustentável em que a Educação 

Superior tem papel fundamental, na medida em que nela está a base para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.  

A Educação Superior no Brasil tem passado por transformações importantes, 

especialmente nos últimos quinze anos, quando a LDB (1996) pôs em marcha uma 

série de mudanças na estrutura de oferta da Educação Básica e Superior. Ter 

acesso à Educação Superior é fundamental, pois “[...] quando se estuda a 

desigualdade de renda brasileira de forma rigorosa, o fator que desponta como sua 

principal causa é justamente a desigualdade da educação”. (IOSCHPE, 2006, p. 32). 

 O Banco Mundial (1995) considera que a expansão das instituições privadas 

com fins puramente comerciais pode resultar em um nivelamento rasteiro em termos 

de qualidade de ensino e reforço à desigualdade. Tal entendimento decorre da 

assertiva de que os alunos com formação de baixa qualidade em nível básico 

acabam por arcar com um Ensino Superior de baixa qualidade, em uma espécie de 

reprodução da mediocridade e regressão social.  

 A conferência mundial realizada pela UNESCO, em 1998, é um marco 

histórico nas discussões e reflexões sobre o papel da educação superior nesse 

cenário de mudanças advindas de um processo denominado “globalização”, ou 

integração econômica dos países, ainda não claramente definido.  Em meio às 

controvérsias a respeito da modalidade de oferta de serviços educacionais, se 

pública e/ou privada, a conferência da UNESCO colocou em relevo a indagação 

sobre o papel do Estado acerca do compromisso com a educação pública, dados os 

desafios em termos de estratégias para o desenvolvimento econômico e 

socioambiental. 

  De fato a oferta da Educação Superior no Brasil encontra-se muito aquém das 

verificadas em países considerados desenvolvidos e mesmo em países com 

características socioeconômicas, em termos relativos, semelhantes às do Brasil. 

Neste sentido, a expansão ainda é uma meta a ser atingida, e reflete no âmbito da 

legislação e, consequentemente, das políticas públicas voltadas para este fim. 
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 Deve-se ponderar que a simples expansão do ensino não é fator suficiente 

para garantir melhorias, especialmente quando se procura responder à demanda por 

formação profissional em momentos de crescimento econômico acelerado, 

dissociada de uma concepção de desenvolvimento a partir de elementos 

endógenos4, ou seja, faz-se necessária a articulação de políticas que integrem 

investimentos em educação, ciência e tecnologia de modo a desenvolver as 

potencialidades regionais. Schwartzman (2001) lembra que o planejamento e o 

compromisso efetivo com a ciência, tecnologia e educação ainda constituem um 

desafio para a sociedade brasileira, haja vista a dependência histórica em termos de 

produtos e processos tecnológicos. 

 Tem-se, portanto, evidenciadas as questões de crescimento econômico e 

desenvolvimento e o papel da Educação Superior em responder a estas demandas, 

consideradas as peculiaridades das diversas regiões do país e o estabelecimento de 

estratégias de expansão da Educação Superior de forma a reduzir as desigualdades 

regionais. Ademais, as mudanças pelas quais tem passado a Educação Superior 

colocam em questionamento o papel do Estado neste processo.  Observa-se, de 

acordo com Maria (2001), que historicamente no Brasil: 

[...] a formação de nível superior sempre foi um objeto político do Estado, 
que atuou como regulador, pela via normativa, de controles em processo, 
ou pelo financiamento, seja sobre as instituições estatais (públicas, oficiais) 
ou privadas. Em movimentos no sentido de diferenciação ou 
homogeneização institucional e programática, muitas vezes paralelos – e, 
por isso, contraditórios – chega o país ao final do século XX, com uma 
situação relativamente precária de qualificação cultural, profissional e 
científico-tecnológica, segundo os padrões exigidos na competitividade 
global. (p. 13).  

 

 Assim, entende-se a necessidade de se conceber as instituições de Ensino 

Superior a partir da produção de conhecimento pertinente. Ou seja, a expansão da 

oferta deve levar em conta as demandas da sociedade local, em termos de 

características regionais e suas potencialidades.  

 

 

                                                 
4
 Pesquisa científica, tecnológica e inovadora; desenvolvimento tecnológico. 
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1.1 ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR E OS 
PRINCIPAIS ASPECTOS HISTÓRICOS DA OFERTA DESTE NÍVEL 
EDUCACIONAL 

 

  A fim de estabelecer uma trajetória da Educação Superior no Brasil, vale 

recorrer à LDB (1996), que institui em seu artigo 87º a década da educação, abrindo 

a possibilidade de ampliação da oferta por meio da iniciativa privada, com o 

complemento do Decreto 2.306/975, em seu artigo 8º, que dispõe sobre a 

organização acadêmica e classifica as instituições de Ensino Superior em 

Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas, Faculdades e 

Institutos Superiores ou Escolas Superiores. 

  Nesse sentido, merece menção a reforma da Educação Superior (PL 

7.200/06)6 - em curso7 no congresso nacional -, que ratifica as condições para o 

funcionamento destas instituições, estabelecendo alguns requisitos mínimos para o 

processo de viabilização da expansão da oferta do Ensino Superior. Os objetivos 

desta reforma são o estabelecimento de normas gerais da Educação Superior, bem 

como a devida regulação no sistema federal de ensino e, também, alterações na 

LDB.  Além disso, destaca-se também a alteração do artigo 44º da LDB (1996), o 

qual trata da abrangência da educação superior e que contempla no inciso I, além 

dos cursos de graduação - compreendendo bacharelado e licenciatura -, também a 

educação superior tecnológica, percebida de acordo com o CNCST (2010) do 

Ministério da Educação (MEC) como:  

[...] Educação Profissional de Nível Tecnológico em sintonia com a dinâmica 
do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual. Configurando, 
deste modo, na perspectiva de formar profissionais [...] com capacidade de 
utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das 
implicações daí decorrentes e de suas relações com o processo produtivo, o 
ser humano, o ambiente e a sociedade. (p. 8). 

 

A expansão da educação superior no Brasil, em termos gerais, se deu 

mediante aumento do número de instituições, cursos, modalidades de ensino, perfil 

de alunos, entre outros. Tal processo ocorreu de maneira semelhante em todos os 

países da América Latina. De acordo com Fernández Lamarra (2009): 

                                                 
5
 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110852/decreto-2306-97 , acesso em 04 de abril de 2012. 

6
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=327390, acesso em 04 

de abril de 2012. 
7
 Apensado ao PL 4212/2004, em trâmite na Câmara dos Deputados. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=265892&ord=1, acesso 
em 04 de abril de 2012. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110852/decreto-2306-97
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=327390
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=265892&ord=1
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Los sistemas de educación superior han registrado en las dos últimas 
décadas un proceso  de fuerte diversificación – tanto en su organización 
como en su calidad – con la inclusión de modelos universitarios diferentes y 
contradictorios. (p. 31). 

 

Nesse quadro, questões como a interiorização da oferta nas últimas décadas, 

bem como as reformas que possibilitaram a expansão e interiorização por meio do 

setor privado estão contempladas no conjunto das mudanças recentes na educação 

superior brasileira. 

1.1.1 Diversificação e Diferenciação na Pertinência Social da Educação 
Superior 

 

 A redução das desigualdades regionais a partir de uma inserção nas cadeias 

produtivas, e/ou de busca de alternativas de geração de renda a partir de novos 

produtos e processos, depende de ação conjunta e do relacionamento entre 

sociedade organizada, Estado e universidade (BRASIL, 2007, p. 15). Pensar sobre a 

expansão de educação superior exige ponderar sobre os conceitos de diversificação 

e diferenciação no processo de expansão da educação superior, conforme tratados 

por Brasil (2009).  

A diversificação corresponde às alternativas institucionais que possibilitam 

ampliar o acesso à educação superior, por meio do aumento quantitativo de 

instituições, cursos e vagas, na perspectiva da relevância do ensino superior. Por 

seu turno, a diferenciação relaciona-se ao conteúdo interno da oferta, na perspectiva 

de pertinência da educação superior, melhorando sua capacidade de atuação por 

meio de uma base diferenciada de cursos e produção de conhecimento em 

consonância com as características e potencialidades regionais. (BRASIL, 2009) 

   Assim, as instituições de educação superior tornam-se pertinentes à medida 

que a formação acadêmica é coerente com o que a sociedade espera. Resulta desta 

perspectiva “a razão de ser da universidade”, a qual desenvolve o ensino, a 

pesquisa e a extensão visando um conteúdo formativo que considera os processos 

de transformação da sociedade e atende às demandas econômicas e 

socioambientais e suas implicações específicas regionais. “Seriam exatamente estes 

elementos relativos a um conhecimento ‘útil’ os que melhor traduziriam o papel e a 

trajetória da universidade e sua pertinência” (BRASIL, 2007, p. 16). 
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O conceito de pertinência no documento da UNESCO está baseado em três 
princípios: a relevância, a qualidade e a cooperação internacional. A 
relevância diz respeito à capacidade da instituição adquirir pertinência; a 
qualidade diz respeito à condição de como o faz, ou seja, uma espécie de 
validação da pertinência; assim, a cooperação sintetiza e produz as 
condições favoráveis para que as duas anteriores possam difundir-se. 
(BRASIL, 2007, p. 17). 

 

  Nesse ínterim, o papel da educação superior se desenvolve na perspectiva de 

produzir conhecimento científico comprometido com o processo de desenvolvimento 

econômico e socioambiental. Ou seja, o papel da universidade vai além das tarefas 

de planejamento e execução das atividades acadêmicas em descompasso com as 

demandas sociais e as políticas públicas. Ele abarca geração de conhecimentos, 

fomentando as atividades de pesquisa e formação de pesquisadores, gerando 

produtos, processos e serviços que possibilitem vantagens competitivas. 

  Nessa perspectiva, o papel das instituições de educação superior na 

formação profissional ou na prestação de serviços sociais não se traduz, por si só, 

em pertinência, embora seja relevante. Ademais, observa-se que o papel das 

instituições de educação superior na formação de recursos humanos, em razão de 

contingências econômicas, tem sido por vezes questionado, dado o descompasso 

entre formação e prática profissional.  

Analisando-se a situação da expansão da educação superior, não só no 

Brasil, como na América Latina em geral, pode-se dizer, segundo Fernández 

Lamarra (2009) que: 

  

[...] se registró um fuerte crescimento de la matricula y del número de 
instituciones de educación superior, una clara tendencia al incremento de las 
instituciones privadas, una gran diversificación institucional y una alta 
disparidad  em los niveles de calidad. (p. 32). 
 
 

 No Brasil ainda não se verifica um sistema de educação superior 

massificado8, sendo, portanto, a ampliação do acesso uma meta importante. Tem-se 

observado, especialmente a partir da segunda metade da década de 1990, um 

processo contínuo de expansão da oferta no ensino superior, com aumento da 

participação do setor privado na composição da oferta e, ao mesmo tempo, redução 

                                                 
8
 Como a ampliação do acesso está relacionada ao processo de massificação e universalização do 

ensino superior, vale lembrar Trow (1974) apud Brasil (2007, p. 31), que apresenta como modelo de 
acesso considerado de elite um percentual de escolarização de nível superior menor que 15%. Como 
modelo de acesso de massas, países que apresentem percentuais entre 15 e 35%. E de 
universalização, países que obtenham um percentual maior que 35%. 
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da participação do Estado.  Entretanto, iniciativas como o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 9, criado 

por meio do Decreto 6.096/200710, surgem como alternativas de melhorias das 

ações das instituições universitárias. 

 Percebe-se que o processo de expansão tem ocorrido a partir de visões 

distintas e prioridades que, de alguma maneira, influenciam ou direcionam os 

investimentos nesse setor. Foi a partir das metas estabelecidas no Plano Nacional 

de Educação (PNE) de 2001, as quais procuraram enquadrar a educação conforme 

as regras de mercado, que o setor privado passou a ver a oferta de educação como 

um grande negócio a partir da perspectiva de aumento da demanda, especialmente 

no ensino superior (SEGENREICH & CASTANHEIRA, 2009, p 58).   A partir de 

então, floresceram várias instituições particulares, com modelos de organização 

administrativa baseados na competição. Ristoff & Giolo (2006) apud Segenreich e 

Castanheira (2009) consideram que: 

 

 A política educacional sentia-se plenamente justificada com a resposta dada 
pela iniciativa privada na oferta da educação superior, de modo que não viam 
razões para expandir a rede pública. Com efeito, as instituições do sistema 
federal receberam pouca atenção e pouco investimento, por isso seu relativo 
encolhimento no conjunto do sistema. (p. 58). 

 

 Grande parcela da expansão da educação superior no Brasil11 tem ocorrido 

via ampliação do setor privado, o que em certa medida concretiza o processo de 

expansão, especialmente a partir da LDB (1996). O setor privado constituiu-se em 

importante ator na composição da oferta a partir da segunda metade da década de 

1990, quando se verificou a proliferação de instituições privadas no país. Entretanto, 

nos anos recentes, o governo federal tem reduzido o ritmo de aprovação de novos 

Centros Universitários, ao passo que aumentou a oferta por meio do setor público.  

  A partir de 2008, aumentaram os esforços do governo federal para a 

expansão da educação superior por meio de cursos superiores de tecnologia. 

                                                 
9
 http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28, acesso em 

10 de abril de 2012. 
10

 http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28,  acesso em 
10 de abril de 2012. 
11

 Em termos regionais, Dias (2008) analisa a expansão de educação superior em Rondônia, cujas 
características se apresentam em consonância com o panorama nacional. 

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
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Notadamente, a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica relaciona-se à necessidade de expansão da educação superior12. 

 Percebe-se que o desafio vai além da simples expansão diversificada do 

sistema, haja vista que envolve fatores de ordem econômica e social, e abrange a 

necessidade de alternativas institucionais para a produção de conhecimentos 

atinentes a ciência, tecnologia e inovação na perspectiva da diferenciação, de forma 

articulada com as políticas públicas de desenvolvimento regional, como é o caso da 

região amazônica e, em especial, Rondônia. 

1.2 ASPECTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA NO 
BRASIL E EM RONDÔNIA 

 

O destaque obtido pela educação superior tecnológica decorreu de um 

conjunto de reformas e a publicação de decretos importantes, entre eles a 

separação da educação técnica do ensino médio (Decreto nº 2.208/1997)13, além da 

regulamentação da educação tecnológica (nível superior) e a consequente criação 

dos cursos superiores de tecnologia. E com a criação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica em 2008, consolidou-se todo um processo de 

transformações para o setor.  

A discussão sobre a educação superior tecnológica compartilha caminhos 

trilhados pela educação brasileira em geral e pelos embates travados ao longo do 

tempo em face dos modelos de gestão e de desenvolvimento que alavancaram as 

políticas educacionais.  

De acordo com Moura (2007), até o século XIX não há registro de ações no 

sentido de promover formação em âmbito profissional: 

 

Conforme consta em CEFET-RN (2005) e no Parecer nº 16/99-CEB/CNE, 
os primeiros indícios do que hoje se pode caracterizar como as origens da 
educação profissional surgem a partir do século XIX, mais precisamente em 
1809, com a promulgação de um Decreto do Príncipe Regente, D. João VI, 
criando o Colégio das Fábricas. (p. 05). 

 

                                                 
12

 [...] o sistema de educação superior se mantém como um forte apelo para que a sociedade também 
entenda o ensino tecnológico como uma oportunidade de maior acesso ao ensino superior e ação do 
governo como um dos mecanismos para rearticular a formação geral e específica. (BRASIL, 2009, p. 
10). 
13

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2208.htm , acesso em 12 de abril de 2012. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2208.htm
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Observou-se ao longo da história a criação de cursos profissionalizantes em 

caráter assistencialista14 e posteriormente, no decorrer do século XX, na perspectiva 

de formação de operários para o exercício profissional, sendo que de acordo com 

Moura (2007) o crescente processo de industrialização e modernização das relações 

de produção da sociedade brasileira exigiu das camadas dirigentes um 

posicionamento mais efetivo sobre a educação nacional, e em meio a discussões e 

conflitos de interesses sociais aprovou-se em meados do século XX a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, passando a vigorar a partir de 1961.  

Entre o fim da década de 1960 e começo da década de 1970, em função da 

mudança de um modelo econômico agroexportador para um modelo industrial e com 

uma ideologia nacional-desenvolvimentista15, o perfil do mercado de trabalho 

começou a se modificar e ampliar, de modo que se tornou imprescindível formar 

profissionais capacitados nas áreas emergentes. O pensamento que conduzia todas 

as ações estava alicerçado na meta de transformar o Brasil “numa grande potência, 

no espaço de uma geração, através do que se constitui o modelo brasileiro do 

desenvolvimento”. (NISKIER, 1974 apud MOURA, 2007, p.11). 

Os cursos superiores tecnológicos firmaram seu espaço na educação em 

1968, com a aprovação da Lei 5.54016, que estabelecia no artigo 23, § 1º, que “serão 

organizados cursos profissionais de curta duração destinados a proporcionar 

habilitações intermediárias de grau superior”.  A designação de “Cursos Superiores 

de Curta Duração” era entendida como pouco adequada por evocar ideia de 

inferioridade, de forma que os cursos passaram a ser denominados “Cursos de 

Graduação em Tecnologia”, sendo chamados de Cursos Superiores de Tecnologia 

(CST), a partir da década de 1970. 

Paralelamente ao movimento de criação e expansão dos cursos superiores de 

tecnologia, o Ministério da Educação, por meio do Decreto-Lei 547/196917, autorizou 

que esses cursos funcionassem em Escolas Técnicas Federais, os CEFETS. Em 

1980 eram 138 os cursos superiores de tecnologia. Definindo os rumos da educação 

superior tecnológica, a LDB (1996) destinou um capítulo (art. 39 a 42) à educação 

                                                 
14

 As chamadas “Escolas de Aprendizes” tinham como propósito oferecer aos filhos dos 
desfavorecidos economicamente o preparo técnico e intelectual, bem como hábitos de trabalho 
profícuo, a fim de afastar os jovens da ociosidade, do vício e do crime. 
15

 Concepção de políticas econômicas voltadas par crescimento econômico a partir de um modelo de 
substituição de importações. 
16

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm, acesso em 12 de abril de 2012. 
17

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0547.htm , acesso em 12 de abril de 
2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0547.htm
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profissional, substituindo os currículos mínimos por diretrizes curriculares amplas. 

Tal modificação garantiu flexibilidade à instituição no que tange à diversidade da 

oferta de cursos superiores, dentre os quais estão os tecnológicos, cuja oferta tem 

sido expressiva em instituições de ensino privadas. 

1.2.1 O Ensino Técnico no Brasil e em Rondônia 

  

Entender o percurso histórico do Ensino Técnico no Brasil, bem como seu 

entrelaçamento com o Ensino Tecnológico é fundamental para entender a base 

ideológica de sustentação desses tipos de cursos, voltados à formação profissional. 

Desde o princípio, o Ensino Técnico esteve atrelado à função de formar o sujeito-

trabalhador, ao mesmo tempo em que atendia aos propósitos da sociedade do 

capital, que determina o encaminhamento das forças produtivas para o trabalho.  

O desenvolvimento do Ensino Técnico no Brasil foi marcado por uma 

dicotomia conceitual e operacional, entre formação profissional e formação 

acadêmica. A estrutura do campo educacional era dividida em educação 

"propedêutica" e acadêmica (saber-pensar) e a educação técnico-profissional, 

voltada para a operacionalização (saber-fazer). Kuenzer (1998, p. 90) afirma que 

essa dualidade "configura-se como grande categoria explicativa da constituição do 

ensino profissional no Brasil". 

Essa dualidade estrutural existe desde os anos de 1940, momento em que os 

cursos técnicos tornaram-se equivalentes parcialmente ao ensino regular, por meio 

do Decreto-Lei n.º 4073/4218 (Lei Orgânica do Ensino Médio), que unificou a 

organização do Ensino Técnico.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

1961, houve a primeira tentativa de articular os dois sistemas de ensino, realizando 

equivalência plena entre os cursos propedêuticos e os profissionalizantes. 

Entretanto, com o golpe de 1964 a formação profissionalizante mais uma vez passou 

a atender ao propósito de fornecer elementos humanos para a produção do capital. 

Em 11 de agosto de 1971, foi promulgada a Lei n.º 5692, que estabelecia como 

objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus: “Proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto 

                                                 
18

 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126678/decreto-lei-4073-42, acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126678/decreto-lei-4073-42


28 
 

realização, qualificação para o trabalho e prepará-lo para o exercício consciente da 

cidadania.” (art. 1). 

Nas décadas de 1970 e 1980, num cenário de crise na economia mundial, 

houve necessidade de uma reestruturação econômica, dada a insustentabilidade do 

modelo de crescimento acelerado. Nesse quadro também ocorreu a instauração do 

ensino técnico em Rondônia, por meio de instituições como: Escola Média de 

Agricultura Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(EMARC/CEPLAC), em Ariquemes; Escola Agrotécnica Federal, em Colorado do 

Oeste (EAFCO); Escola Técnica Estadual, em Ji Paraná; Escola Agrícola Auta 

Raupp, em Cacoal e; Escola Família Agrícola em diversos municípios do estado.  

Em Rondônia o crescimento econômico acelerou-se a partir dos anos 

1970/1980 e mudanças nas características de ocupação e colonização da região 

definiram o modelo de desenvolvimento do Estado. Nos moldes do modo de 

produção de características capitalistas, em que as relações trabalho-capital se 

alteraram, aflorou também um ambiente propício à educação, inclusive superior. Foi 

neste período também, em 1982, que foi criada a Universidade Federal de Rondônia 

na esteira das mudanças ocorridas e da interiorização do ensino superior com a 

Reforma ocorrida em 1968. (BRASIL; DIAS; FUJIHARA, 2007).  

  De acordo com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC)19, a EMARC foi criada em 1981 e constitui-se em marco histórico 

importante para o desenvolvimento da agricultura em Rondônia, especialmente no 

caso do Cacau, pois sua criação está ligada à CEPLAC, instituição voltada para a 

pesquisa e desenvolvimento da lavoura cacaueira e que tem contribuído com 

inovações tecnológicas, ganhos de produtividade e expansão dessa atividade no 

estado por meio da diversificação do cultivo agregado a consórcios agroflorestais.  

  A EAFCO foi criada por meio da Lei n.º 8.670/1993, sendo que suas 

atividades efetivas na área de ensino tiveram início em 1995. Atualmente a escola 

compõe o Campus Colorado do Oeste do IFRO.20  

De acordo com informações disponíveis na Resolução n.º 25, de 03 de 

outubro de 2011, a EAFCO, no âmbito da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, figura em Rondônia como instituição pioneira, oferecendo cursos 

                                                 
19

 http://www.ceplac.gov.br/paginas/ceplac/ceplac.asp , acesso em 13 de abril de 2012. 
20

 Informações disponíveis no site da instituição: http://www.ifro.edu.br/index1.php, acesso em 13 de 
abril de 2012. 

http://www.ceplac.gov.br/paginas/ceplac/ceplac.asp
http://www.ifro.edu.br/index1.php
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técnicos integrados ao nível médio, sendo o primeiro em Agropecuária, com início 

em 1995 e atendendo a alunos de vários municípios. No início da década de 2000 

foram criados e implantados na referida escola técnica outros cursos 

profissionalizantes nas áreas de agroindústria, agricultura, zootecnia e agropecuária 

e, também, cursos pós-técnicos em fruticultura e bovinocultura. 

  Em 2005 a EAFCO passou a oferecer o curso de Técnico Agrícola integrado 

ao ensino médio e com habilitação em agropecuária, sendo credenciada também 

como faculdade tecnológica, ocasião em que ocorreu a criação dos cursos 

superiores de tecnologia em gestão Ambiental e Laticínios. Daquele ano em diante, 

houve implantação de novos cursos técnicos, além de Licenciatura em Biologia, 

Bacharelado em Engenharia Agronômica, cursos no âmbito do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica (PROEJA), cursos 

técnicos à distância e, também, cursos de pós-graduação21 Lato Sensu. 

 

Figura 1 – Escolas Técnicas em Rondônia integradas ao IFRO 

 

 

 

                                                 
21

 Informações sobre cursos podem ser obtidas junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação (PROPESP/IFRO). http://www.ifro.edu.br/site/?page_id=18, acesso em 15 de abril de 
2012. 

http://www.ifro.edu.br/site/?page_id=18
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 Em função das escolas técnicas no estado de Rondônia terem se tornado 

parte do IFRO, é que neste estudo trabalhou-se basicamente com os dados do 

instituto. Além disso, o processo de expansão da educação superior em Rondônia 

vem ocorrendo em consonância com as mudanças em âmbito nacional a partir da 

LDB (1996). E com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica em 2008, sendo o estado contemplado com o IFRO, tem-se um 

momento importante na trajetória de expansão de educação superior na região, uma 

vez que se considera a possibilidade de alavancar “[...] o desenvolvimento 

econômico e social e expandirá substancialmente as oportunidades de acesso à 

educação profissional e tecnológica em uma região carente dessa estratégica 

política pública”. (PDI/IFRO, p. 09).   

  Conforme consta na Resolução n.º 25, de 03 de outubro de 2011, a qual 

aprovou um dos primeiros cursos de Pós-Graduação da instituição, o IFRO é 

composto pelos Campus de Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, 

Ji- Paraná, Vilhena e dois Campi em Porto Velho.   

 No âmbito das políticas voltadas para a educação profissional e tecnológica, o 

governo federal lançou, em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), por meio da Lei nº 12.513/201122.  

De acordo com informações disponíveis no Portal do Programa, a finalidade 

do PRONATEC23 é a expansão, interiorização e democratização do acesso à 

educação profissional e tecnológica, cuja meta é oferecer oito milhões de vagas nos 

próximos quatro anos, envolvendo criação de bolsa-formação, financiamento 

estudantil para esse nível de formação (FIES Técnico), consolidação da Escola 

Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec Brasil), apoio às redes estaduais de educação 

profissional e tecnológica por meio do Programa Brasil Profissionalizado e expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica.  

  A bolsa-formação está voltada para a oferta de vagas em cursos técnicos e 

de formação inicial e continuada (FIC), visando qualificar trabalhadores, estudantes 

e atender outras necessidades nesse campo, sendo que tais cursos são oferecidos 

na modalidade presencial pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, escolas estaduais de educação profissional e tecnológica e instituições 

                                                 
22

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm,  acesso em 13 de abril de 
2012. 
23

 http://pronatecportal.mec.gov.br/index.html,  acesso em 13 de abril de 2012. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
http://pronatecportal.mec.gov.br/index.html
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como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI). Quanto ao financiamento estudantil, este teve 

o alcance ampliado por meio da Lei nº 12.513, tendo em vista financiar a oferta de 

cursos em escolas particulares de educação profissional e tecnológica, conceder 

crédito a estudantes que queiram realizar outros cursos técnicos e, também, a 

empresas, para a realização de cursos técnicos e de formação inicial e continuada 

voltados aos seus trabalhadores e à comunidade.  

  Para o incremento da expansão desse nível educação na modalidade à 

distância (Rede e-Tec Brasil), o PRONATEC conta com aporte de recursos de 

instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), do SENAC, SENAI, Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), além do 

próprio MEC. Também há previsão de recursos para ampliação e expansão das 

redes públicas de educação profissional e tecnológica, compreendendo as redes 

estaduais e a rede federal, que em 2002 contava com 140 campi e passará dos 

atuais 354 para aproximadamente 560 em 2014.  

   

Figura 2 – Localização do IFRO em Rondônia e Cursos Presenciais24 

oferecidos 

 

 

                                                 
24

 Também são oferecidos cursos na modalidade a distância. Para maiores informações, ver 
http://www.ifro.edu.br/site/, acesso em 15 de abril de 2012. 
 

http://www.ifro.edu.br/site/
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Levando em conta todas as informações acima arroladas sobre o IFRO, cabe 

observar mais detidamente a expansão da educação superior tecnológica em 

Rondônia em face do processo de diversificação e diferenciação e concepções 

acerca do planejamento para o desenvolvimento. 

 

1.2.2 A expansão da educação profissional tecnológica e o catálogo de cursos 

  

  Com o intuito de aprimorar e fortalecer os CST e em cumprimento ao Decreto 

n° 5.77325, no ano de 2006 o Ministério da Educação lançou o catálogo nacional dos 

cursos superiores de tecnologia. O referido decreto trata sobre as funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior e dos cursos 

superiores de graduação no sistema federal de ensino. O catálogo surge com a 

finalidade de delinear um perfil de competências do tecnólogo, estipulando carga 

horária mínima e infraestrutura recomendada pelo MEC para os diferentes cursos. O 

objetivo foi apresentar aos estudantes, educadores, instituições ofertantes, sistemas 

e redes de ensino, entidades representativas de classes, empregadores e público 

em geral um guia de referência.  

Neste sentido, o catálogo foi elaborado levando em consideração as diretrizes 

curriculares nacionais, bem como a partir da observação da dinâmica e das 

necessidades do setor produtivo e da própria sociedade. Além disso, o catálogo 

proporcionou, a partir de 2007, a participação dos alunos dos cursos superiores de 

tecnologia no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), servindo 

ainda aos processos de regulação e supervisão da educação tecnológica. 

 Na edição de 2010, lançado na abertura do Seminário Internacional “Cursos 

Superiores de Tecnologia: Educação e o Mundo do Trabalho”, o catálogo 

apresentou novos cursos: seis no eixo tecnológico-militar, três em segurança e um 

de apoio educacional. O eixo de Informação e Comunicação passou a ter doze 

descrições de cursos e o de Produção Cultural e Design, catorze. No catálogo de 

2010 há um total de 112 graduações, distribuídas em 13 eixos, enquanto que no de 

2006 eram 98 cursos de graduações organizadas em 10 eixos tecnológicos. 

                                                 
25

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm , acesso em 12 de 
abril de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm
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O quadro 1 apresenta a classificação dos cursos superiores de tecnologia de 

acordo com eixos tecnológicos do CNCST (2010).  

 

Quadro 1 – Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

ÁREA CURSOS Qtde 

Ambiente e 
Saúde 

Gestão Ambiental; Gestão hospitalar; Oftálmica; Radiologia; 
Saneamento ambiental; Sistemas biomédicos. 

06 

Apoio Escolar Processos Escolares. 01 

Controle e 
Processos 
Industriais 

Automação industrial; Eletrotécnica industrial; Eletrônica industrial; 
Gestão da produção industrial; Manutenção de aeronaves; Manutenção 
industrial; Mecatrônica industrial; Mecânica de precisão; Processos 
ambientais; Processos metalúrgicos; Processos químicos; Sistemas 
elétricos. 

12 

Gestão e 
Negócios 

Comércio Exterior; Gestão comercial; Gestão da qualidade; Gestão de 
cooperativas; Gestão de recursos humanos; Gestão financeira; Gestão 
pública; Logística; Marketing; Negócios imobiliários; Processos 
gerenciais; Secretariado. 

12 

Hospitalidade e 
Lazer 

Eventos; Gastronomia; Gestão de turismo; Gestão desportiva e de lazer; 
Hotelaria. 

05 

Informação e 
Comunicação 

Análise e desenvolvimento de sistemas; Banco de dados; 
Geoprocessamento; Gestão da tecnologia da informação; Gestão de 
telecomunicações; Jogos digitais; Redes de computadores; Redes de 
telecomunicações; Segurança da informação; Sistemas de 
telecomunicações; Sistemas para internet; Telemática. 

12 

Infraestrutura 

Agrimensura; Construção de edifícios; Controle de obras; Estradas; 
Gestão portuária; Material de construção; Obras hidráulicas; Pilotagem 
profissional de aeronaves; Sistemas de navegação fluvial; Transporte 
aéreo; Transporte terrestre. 

11 

Militar 
Comunicações aeronáuticas; fotointeligência; Gerenciamento de tráfego 
aéreo; Gestão e manutenção aeronáutica; Meteorologia aeronáutica; 
Sistemas de armas. 

06 

Produção 
Alimentícia 

Agroindústria; Alimentos; Laticínios; Processamento de carnes; 
Produção de cachaça; Viticultura e Enologia. 

06 

Produção 
Cultural e 
Design 

Comunicação assistiva; Comunicação institucional; Conservação e 
Restauro; Design de interiores; Design de moda; Design de produto; 
Design gráfico; Fotografia; Produção audiovisual; Produção cultural; 
Produção cênica; Produção fonográfica; Produção multimídia; Produção 
publicitária. 

14 

Produção 
Industrial 

Biocombustíveis; Construção naval; Fabricação mecânica; Papel e 
Celulose; Petróleo e Gás; Polímeros; Produção de vestuário; Produção 
gráfica; Produção joalheira; Produção moveleira; Produção 
sucroalcooleira; Produção têxtil. 

12 
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Recursos 
Naturais 

Agroecologia; Agronegócio; Aquicultura; Cafeicultura; Horticultura; 
Irrigação e Drenagem; Produção de grãos; Produção pesqueira; Rochas 
ornamentais; Silvicultura. 

10 

Segurança 
Gestão de Segurança Privada; Segurança no Trabalho; Segurança no 
trânsito; Segurança Pública; Serviços Penais. 

05 

Fonte: CNCST/2010 (2012). Organizado pelo autor. 

 

 Embora a maioria das instituições que ofertam cursos superiores tecnológicos 

tenha se adequado ao disposto no catálogo, no que diz respeito à carga horária e 

infraestrutura, nem todas as graduações tecnológicas que são ofertadas no país 

estão listadas no catálogo nacional, haja vista que o MEC permite a existência dos 

chamados Cursos Experimentais. Ainda assim, estes cursos devem seguir as 

normas de regulação do Ministério da Educação.  

 



2 EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLOGICA E TEORIAS DE 
DESENVOLVIMENTO 

 

 Em fins dos anos 1980, no Brasil, na transição para o regime democrático, ao 

mesmo tempo em que se buscavam soluções para questões como endividamento, 

inflação e tensões sociais, também se aprovava uma constituição que elencava uma 

série de direitos sociais, porém já num cenário em que o Estado brasileiro se via 

cada vez mais reduzido e incapaz de dar respostas às mais diversas e complexas 

demandas sociais. E no curso desse processo, discussões e reflexões sobre 

modelos de desenvolvimento e o papel da educação foram constantes. 

  Cabe assinalar que não se tem uma definição exata do que seja 

desenvolvimento, além de tênue a linha entre crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico. Ressalta Souza (2005, p. 5) que “a experiência tem 

demonstrado que o desenvolvimento econômico não pode ser confundido com 

crescimento econômico, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a 

economia com um todo e o conjunto da população”. 

  Neste sentido, quando se pensa na definição de “desenvolvimento 

econômico” é fundamental que ele seja tomado não como simples crescimento, mas 

como transformações contínuas da base econômica, em seus aspectos sociais, e 

possivelmente ambientais.  

Para Schumpeter (1964) o processo produtivo era composto por variáveis 

materiais e imateriais. Nos fatores materiais têm-se as variáveis terra e trabalho, de 

onde emergem a maioria dos bens. As variáveis imateriais seriam compostas de 

fatores técnicos e de organização social, ou meio ambiente sociocultural, composto 

por todo o complexo social, cultural e institucional da sociedade, segundo Moricochi 

& Gonçalves (1994). 

A partir dessas variáveis imateriais, pode dizer que a função de produção 

schumperiana para explicar o processo de desenvolvimento é mais ampla, 

mostrando que o processo de desenvolvimento depende: i) dos meios de produção 

produzidos; ii) dos recursos naturais; iii) da força de trabalho; iv) do fundo de 

conhecimento aplicado da sociedade e; v) do meio ambiente sociocultural em que 

opera a economia. Assim, observa-se, conforme Schumpeter (1964) que o 

desenvolvimento é um processo de transformações sociais, culturais e institucionais 

sobre a produtividade da economia.  
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  É importante mencionar que o progresso tecnológico e a formação de capital 

também são elementos da teoria do crescimento econômico, em que o progresso 

técnico é tido como fator primordial para aumentar a produtividade e gerar efeitos 

positivos em todas as áreas produtivas. Ou seja, o aumento da produção deixa de 

ser explicado apenas pelo volume de capital e trabalho, com tecnologia dada, como 

no caso do modelo de Solow (1956), passando-se a considerar o incremento 

tecnológico, que sofre variações ao longo do tempo. Assim, compõe-se a chamada 

teoria do crescimento endógeno que “não procura medir a parte não explicada, mas 

encontrar as fontes desse crescimento, as quais se encontram no interior do sistema 

produtivo” (SOUZA, 2005, p. 265). 

  Fator importante na teoria do crescimento endógeno, difundida por Shultz 

(1961), Arrow (1962) e Romer (1986), é o capital humano, que tem a educação 

como variável mais importante. Como apontando por Marshall – em sua obra 

Principles of Economics – para vencer o atraso econômico faz-se necessário o 

investimento no fator de produção homem. Fonseca (1992) resalta que o núcleo do 

argumento marshalliano está na escassez do capital humano (“gente competente 

naquilo que faz para ganhar a vida”), de modo que a escassez de capital humano é 

o fator limitativo implicado nesse processo.  

Langoni apud Souza (2005, p. 265) mostrou que a contribuição líquida da 

educação para o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 15% no Brasil 

(1960/1970), 23% nos EUA (1950/1962) e de 10% na França (1950/1962). Ressalte-

se que “Os países ricos com estoque inicial de conhecimentos maior crescerão mais 

do que os países pobres, porque cada unidade de capital investido aumenta tanto o 

estoque de capital físico, como o nível de tecnologia da economia e a produtividade 

marginal do capital”. (ROMER, 1986 apud SOUZA, 2005, p. 266). 

   Diante do exposto, não há como desconsiderar que os investimentos em 

educação acabam por gerar efeitos multiplicadores em todo o sistema produtivo, ou 

seja, o estoque de conhecimentos se expande via interdependência entre os 

produtores.  Tais ponderações acerca da significância da educação, ciência e 

tecnologia e, consequentemente, do capital humano, são resultado de uma 

concepção de desenvolvimento baseada em elementos propulsores endógenos. 

Estes conjuntos de fatores mostram que não basta apenas crescer, mas é preciso 

desenvolver, pois a experiência brasileira recente mostrou que os períodos de 



37 
 

prosperidade, ou milagres econômicos, não se reverteram na sua totalidade em 

melhorias nas condições de vida das pessoas. 

2.1 DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL: UMA ANÁLISE DA TEORIA DO 
CRESCIMENTO ECONÔMICO E DO CAPITAL HUMANO 

 

No curso da discussão sobre o papel da educação como elemento importante 

no processo de desenvolvimento, cumpre refletir mais detidamente sobre a 

expansão da educação superior tecnológica na perspectiva do Desenvolvimento 

Tradicional. 

  A partir dos anos de 1950, a questão que permeava os debates sobre o 

desenvolvimento econômico era explicar o motivo pelo qual existem países ricos, e 

do outro lado da balança (com maior peso), a razão da existência de países tão 

pobres. Solow (1956) tentou explicar que o processo de acumulação de capital per 

capita e a produtividade por trabalhador eram fatores preponderantes para dar 

direcionamento às indagações dessa diferença entre os países. 

 Para o autor, existe um processo de exigência do alargamento do capital. Na 

medida em que se aumenta o número da população (a cada período aparecem 

novos trabalhadores que não existiam) é necessário que os investimentos 

acompanhem esse aumento. Caso não haja novos investimentos, o capital por 

trabalhador se reduz em razão do aumento da força de trabalho, logo o nível de 

capital na economia tende a diminuir pelo processo de depreciação, que é o fator 

inerente ao capital. Cabe esclarecer que o alargamento do capital concomitante ao 

seu aprofundamento é um desafio principalmente para as economias em 

desenvolvimento, pois as economias que não conseguem investir nesse processo 

tendem a acumular menos capital por trabalhador, dado que possuem crescimento 

populacional mais elevado e maior depreciação do capital. (JONES, 2001). 

 Além disso, para explicar o que faz uma economia crescer de forma 

sustentada, ou seja, manter um nível de crescimento entre um intervalo ótimo e, 

consequentemente, da renda per capita, a introdução do progresso tecnológico 

passa a ser o elemento-chave no âmbito das fontes de crescimento da economia. 

Some-se a esta observação que Solow (1957) decompôs o crescimento do produto 

em aumento do capital, aumento da mão-de-obra e aumento da mudança 

tecnológica, chegando à conclusão de que o crescimento da economia é igual à 

média ponderada do crescimento do capital e do trabalho, mais a taxa de 
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crescimento da produtividade total dos fatores, isto é, da produtividade multifatorial. 

(JONES, 2001, p. 30). 

 Esta produtividade multifatorial veio a ser conhecida, ou seja, explicada pela 

teoria do capital humano, conforme concluíram Mankiw, Romer e Weil (1992). Por 

meio da teoria do capital humano, esses autores mostraram que a mão de obra de 

diferentes economias tem diferentes níveis de instrução e qualificação. 

Essa análise foi inicialmente fundamentada por Romer (1990) em seu artigo 

intitulado “Endogeneous Technological Change”, no qual mostra que o crescimento 

econômico, além de se dar em decorrência das melhorias tecnológicas automáticas 

e não modeladas (exógenas), se dá por meio do progresso tecnológico, tornando-o 

endógeno ao introduzir a análise de que novas ideias de pesquisadores 

interessados em lucrar a partir de suas invenções são fatores essenciais para o 

avanço tecnológico. 

Deste modo, países que tiverem mais incentivos para o crescimento de 

pesquisadores irão ter maiores retornos no nível de crescimento da tecnologia, pois 

cada unidade de capital investido aumenta tanto o estoque de capital físico como o 

intelectual, e assim, o nível tecnológico da economia e da produtividade marginal do 

capital. Como nos aponta Romer (1994), diferenças de tecnologia geram economias 

externas, ou seja, os países ou regiões possuem efeitos diferentes para um mesmo 

nível de capital e trabalho, consequentemente os efeitos serão mais desfavoráveis 

nos países pobres. 

Uma nova variável agregada ao processo de análise do aumento da 

produção, além do progresso tecnológico, foi o conhecimento. Os autores da 

moderna teoria do crescimento econômico, como Mankiw et al (1992), Romer (1980) 

e Lucas (1990), começaram a difundir a ideia de que a sociedade precisava investir 

na geração de novos conhecimentos, e nesse caminho aumentar sua eficiência 

marginal da produtividade do trabalho. Em outras palavras, o processo de 

capacitação da mão de obra de uma economia seria um fator elementar para o 

crescimento. Romer (1986) conclui que determinado percentual na expansão do 

estoque de capital de conhecimentos pode gerar um aumento crescente à escala no 

nível da produção nacional. Sendo assim, o crescimento econômico superaria o 

crescimento demográfico e a variação da tecnológica inicial. 

Portanto, o Desenvolvimento Tradicional é tratado como sendo a ideia de 

crescimento econômico, proposta por essas correntes teóricas, com os elementos 
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preponderantes relativos às atividades econômicas agrícolas e industriais 

convencionais, na perspectiva de um crescimento condizente com um modelo de 

produção capitalista agrícola e urbano-industrial, pautado no investimento em capital 

humano. 

2.1.1 Uma crítica à teoria do Desenvolvimento Tradicional 

  

 No âmbito das reflexões sobre desenvolvimento, Veiga (2010) destaca que, 

por vezes, há uma relação estreita entre desenvolvimento e crescimento econômico, 

que os torna sinônimos e, por consequência, faz com que se entenda o 

desenvolvimento a partir da evolução de indicadores tradicionais, como o Produto 

Interno Bruto (PIB) e PIB per capita (divisão do valor do PIB pelo número de 

habitantes na região considerada). 

  Entretanto, a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), abriu possibilidades, 

em termos de indicadores, para além dos dados puramente econômicos. Nos anos 

1990 foi publicado o primeiro “Relatório do Desenvolvimento Humano”, cujo objetivo 

da Organização das Nações Unidas (ONU) contemplava a promoção do 

desenvolvimento e a busca da paz. (VEIGA, 2010, p. 18). 

  A distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico não figurava 

como preocupante até pelo menos a primeira metade dos anos 1950, dado que o 

desenvolvimento das nações mais ricas estava atrelado ao processo de 

industrialização, ao tempo em que nos países subdesenvolvidos o processo de 

industrialização praticamente inexistia.  

 Com o surgimento do IDH, e sua afirmação como indicador de 

desenvolvimento, houve reações entre vários autores de estudos econômicos, pois 

os manuais de economia vinham tratando, via de regra e pelo menos até o final do 

século XX, desenvolvimento e crescimento econômico sem nenhuma distinção. 

Entre as reações ao surgimento de novos indicadores de desenvolvimento destaca-

se o fato de que em vários textos introdutórios sobre economia a palavra 

desenvolvimento foi praticamente suprimida, marcando clara intenção do mundo 

acadêmico de relegar ao segundo plano a questão do desenvolvimento, uma vez 

que o crescimento econômico, em si, daria conta de responder às indagações 

acerca do desenvolvimento.  
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  Arrig (1996 apud VEIGA, 2010) aponta a existência de uma rigidez 

hierárquica ao analisar a distribuição da população mundial pelo Produto Nacional 

Bruto (PNB) per capita no período 1938-1983. O estudo indica baixa mobilidade 

ascendente em termos de riqueza, ocorrendo apenas exceções no caso do Japão e 

Itália, que ascenderam ao núcleo de países considerados ricos, além de Coreia do 

Sul e Taiwan, que ascenderam ao grupo de países denominados semiperiféricos26. 

 E nesse debate surgiram outras argumentações que avançam para além da 

consideração da renda per capita como indicador de desenvolvimento. Autores 

como Rivero (2002), Rahnema & Bawtree (1997) e Rist (1997) apontam para 

questões mais qualitativas como relevantes no processo de desenvolvimento, 

considerando aspectos histórico-culturais, progresso não linear da sociedade, 

questões éticas e ecológicas, entre outros. 

De acordo com esses autores, muitos “Confundem crescimento econômico 

com o desenvolvimento de uma modernidade capitalista que não existe nos países 

pobres”. Desse modo, não é suficiente considerar dados de PIB, exportações, 

mercado acionário e não levar em conta “[...] profundas disfunções qualitativas 

estruturais, culturais, sociais e ecológicas que prenunciam a inviabilidade dos 

[denominados] ‘quase-Estados-nação’ subdesenvolvidos’”. (VEIGA, 2010, p. 23). 

 O desenvolvimento é discutido por Celso Furtado, em sua obra clássica “O 

mito do desenvolvimento econômico”. De acordo com Furtado (1983), ao impor aos 

países periféricos sacrifícios consideráveis em termos culturais, destruição do meio 

físico e deterioração do sistema produtivo, os países centrais acabam por inviabilizar 

o desenvolvimento de outros povos a partir de suas características, potencialidades 

e possibilidades de progresso científico e tecnológico. Entretanto, a visão sobre 

desenvolvimento vem sofrendo alterações nas décadas recentes, pois “O 

crescimento da economia passara a ser entendido por muitos analistas como 

elemento de um processo maior, já que seus resultados não se traduzem 

automaticamente em benefícios” (VEIGA, 2010, p. 32). 

  Cabe discutir como a teoria do crescimento explicaria a melhoria de alguns 

indicadores - como expectativa de vida, maior integração entre as regiões do mundo 

– além de questões referentes a problemas que persistem, como a fome, miséria, 

pobreza, violação de liberdade, condições desiguais de gênero entre outros.  

                                                 
26

 Para mais detalhes, ver LIMA SOBRINHO (1990). 
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 O crescimento econômico é importante para o desenvolvimento, porém deve-

se considerar que crescimento implica questões quantitativas, ao passo que no 

desenvolvimento as mudanças são qualitativas. Não se trata apenas de crescer e 

distribuir renda, ou o inverso, pois as questões implicadas no desenvolvimento 

apontam para uma conjugação de expansão e diversidade econômica com políticas 

públicas voltadas para melhorias efetivas nas condições de vida das pessoas. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 
Diante das discussões sobre desenvolvimento e expansão da educação 

superior tecnológica, merecem destaque, especialmente no caso da região 

Amazônica, aspectos do desenvolvimento sustentável - identificável pelo perfil de 

diversificação produtiva regional cujo atributo da sustentabilidade aparece como 

elemento chave e norteador do processo produtivo, tendo em vista a racionalização 

dos recursos naturais, implicados investimentos em ciência, tecnologia e inovação.  

  Há entendimentos de que o prejuízo causado pelo crescimento econômico ao 

meio ambiente tem limites, ou seja, iria até certo nível de riqueza em termos de 

renda per capita e a partir de determinado patamar ocorreria um processo inverso, 

em que o próprio crescimento econômico influenciaria positivamente para a 

preservação ambiental. 

Nesse sentido, na relação entre crescimento da renda e sua distribuição, e 

crescimento da renda e desequilíbrio ambiental, a mensagem relaciona-se à 

chamada “teoria do bolo”. Ou seja, primeiro é importante crescer economicamente, 

para depois resolver as demais questões decorrentes desse processo.  Entretanto, 

os dados sobre crescimento e desigualdade em vários países não confirmam a 

hipótese que Kuznets27, que trata da relação entre crescimento econômico e 

desigualdade de renda. (VEIGA, 2010, p. 110). 

 De fato, do mesmo modo que a hipótese de Kuznets encontra dificuldades de 

confirmação, a relação benéfica homogênea entre crescimento econômico e 

qualidade ambiental também apresenta limitações frente a outros indicadores e 

experimentos que revelam tragédias ambientais em países ricos. 

                                                 
27

 Ao analisar o processo de concentração de renda, nos EUA, Kusnetz (1973) observou que na fase 
de insdustrialização a renda passa a ser mais concentrada, mas que após esta fase, a renda passa a 
ser mais distribuída. 
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  A década de 1980, mais precisamente o ano de 1987, é marcada por dois 

importantes eventos no que se refere às questões de crescimento econômico e 

desenvolvimento sustentável. Naquele ano o economista Robert M. Solow foi 

agraciado com o prêmio Nobel de Economia em razão de sua teoria do crescimento 

econômico. E também foi naquele ano que as questões de desenvolvimento 

sustentável ganharam maior afirmação como conceito político, por meio do Relatório 

Brundtland. Na visão de Solow (apud VAEIGA, 2010, p. 122), “No longo prazo, os 

ecossistemas não oferecerão qualquer tipo de limite, seja como fontes de insumos 

ou assimiladores de impactos”. 

  De modo geral a administração da escassez de recursos tem como 

referencial o próprio sistema de preços, que indica mediante comportamento dos 

preços relativos pressões maiores ou menores sobre a utilização de algum recurso. 

Nesse sentido, argumenta Veiga (2010) que “Se os mercados de recursos naturais 

funcionassem razoavelmente e gerassem seus preços relativos, nem teria surgido 

preocupação especial com a sustentabilidade ambiental, pois eles estariam sendo 

alocados de maneira eficiente ao longo do tempo”. (p. 125).  

  Face às dificuldades de precificação emergem possibilidades de mercados 

para os bens e serviços ambientais numa tentativa de enquadrar no sistema 

econômico convencional as imperfeições de mercado relacionadas às chamadas 

“externalidades negativas” ligadas às questões ambientais (VEIGA, 2010). No 

entanto, a tarefa de atribuir valor econômico a bens ambientais e de desenvolver 

mercado nos moldes dos demais bens e serviços é complicada, pois não há base de 

mensuração, fazendo com que nos bens ambientais a determinação dos valores de 

uso e de troca mostre-se mais complexa. A noção de custo de produção de um 

imóvel e sua utilidade facilita um valor econômico e o desenvolvimento de mercado 

via sistema de preços. Entretanto, o mesmo não se aplica quando se trata de pagar 

pela preservação de um ecossistema em razão de um valor de existência, por 

exemplo.   

Apesar disso, alguns economistas denominados “ecológicos” defendem que 

há na sociedade a percepção de algum nível de satisfação em termos de existência 

quando se dispõe a pagar pela preservação dos recursos naturais, facilitando o 
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desenvolvimento de mercados alternativos, como tem sido o caso do mercado de 

carbono28.  

  Entre essas visões está o entendimento de que, de um lado, a tecnologia e a 

substituição de recursos resolveriam eventuais dificuldades com relação à 

disponibilidade recursos naturais, e, de outro, a inevitável necessidade de redução 

do crescimento por conta da degradação ambiental. Diante disso, apontam-se 

alternativas para o desenvolvimento sustentável, numa perspectiva de resgate de 

ideias em torno do que se denominou “condição estacionária” ou “stationary state”.  

Para o economista clássico John Stuart Mill, citado por Veiga (2010, p. 137) “[...] a 

condição estacionária seria uma situação sem crescimento da população e do 

estoque físico de capital, mas com contínua melhoria tecnológica e ética”.   

  Em especial nos países mais ricos, já em uma situação muito próxima da 

condição estacionária, os saltos qualitativos incluindo a sustentabilidade constituem-

se em desafios primordiais, quando comparados com a situação dos países ainda 

em desenvolvimento. Ou seja, naquelas sociedades o caminho seria na direção de 

uma condição de desenvolvimento sem crescimento quantitativo, e sim qualitativo 

em termos de bem-estar econômico, social e capacidade ambiental. 

  Em termos complementares, Daly (1997 apud Veiga, 2010, p. 139) difunde 

ideias como a necessidade de mudanças no modo como é contabilizado o consumo 

de recursos naturais ou “capital natural”. Dada à escassez do estoque de recursos 

naturais e as controversas possibilidades de reposição ou substituição, carece de 

sentido o registro do consumo de algum recurso natural como renda. 

Consequentemente, no Sistema de Contas Nacionais – que registra as 

atividades econômicas totais de um país, e no balanço de pagamentos – que 

registra a transações econômicas entre países (conforme orientações da ONU), 

ocorrem várias distorções que dificultam a real percepção sobre a utilização de 

recursos naturais. Vários organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial, 

indicam a necessidade de “esverdear” o PIB (produção agregada dentro dos países) 

                                                 
28

 Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certificados emitidos para 
uma instituição jurídica ou física que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE). Por 
convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de carbono. Este 
crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão de outros gases, 
igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em créditos de carbono, 
utilizando-se o conceito de Carbono Equivalente. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_internacional_de_emiss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbono_Equivalente&action=edit&redlink=1
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e o PNB (produção interna, descontados o envio e recebimento de rendas, 

relacionadas a lucros, juros e royalties).  

  Do mesmo modo, no caso do Balanço de Pagamentos, propõe-se que parte 

das exportações de bens que são extraídos do capital natural, como petróleo e 

madeira não sejam registradas como renda nas transações correntes, e sim em local 

separado no Balanço, no caso como um ativo, na conta capital, que registra 

transações com o exterior relativas a investimentos diretos, empréstimos e 

financiamentos. Essa mudança retrataria uma situação de déficit ou, pelo menos, 

menor superávit na balança comercial, o que demandaria alguma preocupação na 

exportação pura e simples desses recursos. 

  Nessa direção, outras propostas compreendem o que Veiga (2010) denomina 

de “reforma tributária ecológica”, com maiores taxações sobre o uso de recursos 

naturais e menor tributação sobre a renda, como forma de elevar a produtividade 

dos recursos naturais, começando pelas sociedades consideradas mais ricas ou 

desenvolvidas. Também é contemplada a indicação de mudanças nas formas de 

integração econômica global, restringindo o livre comércio e a movimentação de 

capitais em favor de políticas de caráter mais nacionalista, dado que o processo de 

globalização seria prejudicial ao aumento da produtividade dos recursos naturais.  

2.2.1 Desenvolvimento e Inovação 
 

O processo de inovação é visto como estratégia, tanto dos países quanto das 

empresas, para melhoramento do desenvolvimento econômico, fato este 

desconsiderado por Freeman (1982): 

 

Um dos problemas em gerir inovação é a variedade de entendimentos que 
as pessoas têm desse termo, frequentemente confundindo-o com invenção 
[...] Inovação é o processo de tornar oportunidades em novas ideias e 
colocar estas em prática de uso extensivo. 

 

Para o autor existem três equívocos com relação ao conceito da inovação 

tecnológica, sendo eles: a) reducionismo (ao considerar inovações apenas de base 

tecnológica); b) encantamento (ao considerar inovação tecnológica apenas como 

fator espetacular) e; c) descaracterização (não considerar o requisito de mudança 

tecnológica de uma inovação). 
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O processo de inovação deve ser entendido no seu amplo aspecto, como 

mostra Drucker (1986): 

 

A inovação [...] não precisa ser técnica, não precisa sequer ser uma ‘coisa’. 
Poucas inovações técnicas podem competir, em termos de impacto, com as 
inovações sociais, como o jornal ou o seguro. As compras a prazo 
literalmente transformaram as economias. 

 

O autor tenta esclarecer que, às vezes, é notório o equívoco entre o processo 

inovativo gerado de conquistas científicas e do progresso técnico. Como mostrado 

na teoria do capital humano, o conhecimento é o fator elementar para o processo de 

avanço tecnológico. Para Ducker (1986): 

 

A inovação baseada no conhecimento é a ‘superestrela’ [...] Ela é o que as 
pessoas normalmente querem dizer quando falam sobre inovação. [...] As 
inovações baseadas no conhecimento diferem das demais inovações em 
suas características básicas [...] e nos desafios que apresentam para o 
empreendedor. E, como a maioria das ‘superestrelas’, a inovação baseada 
no conhecimento é temperamental, caprichosa e difícil de controlar. 
 

O processo inovativo, quando incorporado pela sociedade, gera mudanças no 

âmbito da inovação tecnológica, e tais mudanças são nos produtos (bens ou 

serviços) oferecidos, ou na forma pela qual produtos são gerados e ofertados (que 

normalmente é nomenclatura da inovação de processo). Consequentemente, pode-

se destacar que inovações tecnológicas em produto e processo não são eventos 

mutuamente excludentes, aliás, chegam até se combinar, como por exemplo, na 

comercialização do Blu-Ray (produto inovador) pela Internet (processo inovador). 

As mudanças que as inovações podem gerar, de acordo com Freeman 

(1982), podem ser categorizadas em inovações incrementais, radicais ou 

transformadoras (pode-se atribuir também a esta o caráter de revolucionária). De 

modo sucinto, pode-se dizer que as inovações incrementais são aquelas que 

impactam menos na sociedade, mas que melhoram algumas funcionalidades dos 

elementos nelas envolvidos. Já as inovações radicais podem ser consideradas como 

as que mudam todo, ou quase todo, o processo produtivo dos bens ou serviços em 

questão. Quanto às inovações transformadoras, são aquelas que aumentam, ou 

seja, deslocam a fronteira tecnológica da economia.  

Para o entendimento claro dessa diferença entre as categorias do processo 

de inovação, pode-se utilizar o exemplo do telefone no campo das comunicações, 

quando o italiano Antonio Meucci, em 1860, demonstrou publicamente pela primeira 
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vez sua invenção. É possível classificar este processo inovador de revolucionário, e 

os aprimoramentos em tal aparelho podem ser classificados como inovações 

incrementais. Com relação à criação do aparelho telefônico celular, pode-se dizer 

que é um processo de inovação radical, pois foi deixado de lado o modelo pelo qual 

o indivíduo deveria estar fixo a um estabelecimento para se comunicar. 

A inserção do processo inovador na questão do desenvolvimento 

socioeconômico requer das políticas públicas e da gestão das organizações 

inovadoras uma atenção de forma equitativa e integrada, quanto aos seus 

elementos contributivos. Para isso, as políticas devem ser voltadas para o incentivo 

dos seguintes aspectos: i) empreendedorismo inovador; ii) marketing; iii) pesquisa 

científica, tecnológica e inovadora; iv) desenvolvimento tecnológico; v) engenharia 

não rotineira; vi) tecnologia industrial básica – TIB; vii) design (por vezes inserida na 

TIB); viii) financiamento (incluindo o capital empreendedor); vi) mecanismos de 

estímulo (financeiros, fiscais entre outros); x) extensão tecnológica; xi) educação em 

diversos níveis (inclusive a educação continuada); xii) comunicação social; xiii) 

gestão de conhecimentos e; xiii) gerenciamento de programas e projetos complexos. 

(PLONSKI, 2005). 

A inovação tecnológica não deve ser limitada a uma coleção de fatores 

episódicos de êxito, pois o próprio processo gera uma dinâmica vital, que requer 

reconhecimento no meio social. Para a consolidação deste processo, em termos 

sustentado e sustentável, como vem sendo tratado nos diversos países 

desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, o trato da inovação 

tecnológica pelos seus diversos agentes deve ser considerado sistêmico e 

autocoordenado. 

O caráter sistémico é pautado no que Andersen (2002) concebido por 

Lundvall conceituou de “Sistema Nacional de Inovação”, destaque este alcançado, 

no final dos anos 1980, pela indústria japonesa, que reforçou sua convicção de que 

o progresso técnico e a competitividade não dependiam somente de P&D (não só 

dos gastos em pesquisa), mas do próprio processo complexo de inovação 

tecnológica e sua articulação entre os geradores e usuários do conhecimento, como 

sendo o elemento propulsor fundamental. 

Pode-se destacar que a indústria japonesa conseguiu consolidar seu Sistema 

Nacional de Inovação através do seu esforço interno, com processo de acumulação 

da sua poupança e acumulação de capital. Conforme mostra LIMA SOBRINHO 
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(1990), a partir de algumas estratégias, como aquelas apontadas por Plonski (2005), 

o Japão implantou um espírito de poupanças, de modo que os investidores 

pudessem ter capital disponível para expansão do processo de inovação, 

considerando-se o papel articulado das políticas públicas, dos agentes inovadores e 

a ênfase absoluta dada à educação. Desta forma, o processo inovativo também é 

uma variável que se incorpora ao modelo de desenvolvimento sustentável. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TECNOLÓGICA 

 

O processo de desenvolvimento e expansão da educação superior tecnológica 

merece ser primeiramente discutido quanto à historicidade do termo “Universidade” 

na perspectiva do desenvolvimento, associado à ideia de pluralidade do saber, no 

sentido da universalidade do conhecimento e da indissociabilidade do tripé ensino, 

pesquisa e extensão, desenvolvendo o conhecimento e promovendo o espírito 

crítico. Desta forma, é complexa a atribuição de algum categórico à universidade 

que já traz consigo a ideia de universalização dos saberes dentro de uma concepção 

de totalidade.  

  No que se refere ao termo “tecnologia”, consideram-se basicamente duas 

matrizes conceituais: a matriz relacional, que concebe a tecnologia como construção 

social e a matriz instrumental, que concebe a tecnologia como técnica, no sentido da 

aplicação de conhecimentos científicos. Assim, no âmbito das relações tecnologia e 

trabalho, da relação desenvolvimento científico e tecnológico e da relação entre 

tecnologia e sociedade, surge a discussão sobre a compreensão da tecnologia e seu 

papel na sociedade.   

Do ponto de vista da conceituação relacional, de acordo com Lima Filho 

(2010), compreende-se a tecnologia como construção social complexa integrada às 

relações sociais de produção, enquanto que na conceituação instrumental a 

tecnologia aparece com caráter de especificidade e autonomia, isolada das relações 

sociais e, por vezes, determinando essas próprias relações, remetendo a uma ideia 

de cisão entre produção intelectual e material, entre teoria e prática. 

 Desse modo, a ação do Estado em conjunto com a Universidade tem um 

papel importante no atendimento do que requer a sociedade. Por exemplo, na 

redução das desigualdades regionais a partir de uma inserção nas cadeias 
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produtivas e/ou de busca de alternativas de geração de renda a partir de novos 

produtos e processos depende-se dessa ação conjunta, de uma relação positiva 

entre sociedade organizada, estado e universidade. 

De acordo com Brasil (2007):  

As instituições universitárias desenvolvem-se historicamente pertinentes por 
seu conteúdo formativo e a relação desse conteúdo com o desenvolvimento 
social, quando adquirem historicamente destaque como instituição 
respeitável, capaz de selecionar e validar o currículo necessário para a 
elevação nos padrões sociais e nas relações políticas, dadas resultantes 
econômicas que pudessem favorecer os indivíduos por consequência da 
relação entre a dimensão individual e o mercado de trabalho. (p.15) 

 

A questão da expansão da educação superior tecnológica é evidenciada no 

âmbito das políticas para o desenvolvimento, uma vez que o tema Universidade 

Tecnológica cria certa animosidade e interesse especial ao atingir toda a Rede 

Federal de Educação Tecnológica existente, por um lado e, por outro, em função da 

relação que o conceito e a criação de universidade tecnológica têm com o ensino 

superior no país de modo geral. (LIMA FILHO, 2010, p. 143).  

  No sentido conceitual, o termo Universidade Tecnológica aponta para uma 

redundância, haja vista que a Universidade já traz consigo esse atributo da 

tecnologia ao exercer seu papel na sociedade. Portanto a expansão da educação 

superior tecnológica, de saída, deixa indagações no que se refere à sua pertinência 

social, especialmente na perspectiva de sua expansão e impactos significativos 

quanto às demandas regionais de desenvolvimento, em especial no caso da região 

Amazônica e o Estado de Rondônia. 

No âmbito das reflexões sobre as questões e alternativas para o 

desenvolvimento, cumpre destacar nesse contexto a expansão recente da educação 

profissional. Andrade e Kipnis (2010) apresentam a visão de vários autores a 

respeito do crescimento da demanda e a oferta dos chamados cursos superiores de 

tecnologia. Em primeiro plano aparece a defesa de que os cursos na área de 

tecnologia floresceram no Brasil principalmente em razão de sua natureza de curta 

duração, numa perspectiva de aplicação mais rápida em atividades práticas 

específicas, nichos emergentes de mercado e demandas por obtenção de um título 

acadêmico de nível superior. 

  Portanto, as possibilidades desses cursos em termos de sintonia com 

questões de inserção ou reinserção no mercado de trabalho e melhores rendimentos 
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explicam, segundo vários autores, a procura pelos CST. Assim, Andrade e Kipnis 

(2010) sustentam que “tais expectativas parecem ecoar os fundamentos da teoria do 

capital humano e referem-se à ampliação da empregabilidade como algo a ser 

almejado”. No entanto, observa Ramon apud Andrade e Kipnis (2010): 

[...] que a tendência geral de aumento do tempo médio de escolarização 
não se explica apenas, nem principalmente, pelo hipotético aumento das 
exigências de qualificação dos postos de trabalho disponíveis – visto que a 
maioria dos empregos disponíveis não requer qualificação elevada; deve-
se, em maior grau, ao crescimento das demandas como instrumento 
competitivo entre os próprios trabalhadores. [...] (p. 178). 

A ideia que está por trás de tal argumento é que não importa a quantidade 

absoluta em termos de anos de escolaridade que o cidadão possui, mas sim essa 

quantidade em termos relativos, ou seja, o que possui em relação aos outros.  

Nessa mesma direção de análise, outros argumentos explicam a expansão 

dos cursos de tecnólogos pela busca de um diploma de graduação, motivada pela 

ideia de reconhecimento social ou concretização de anseios pessoais e interesses 

de novo enquadramento em termos de hierarquia na área de atuação profissional. 

Outro argumento é a constituição, em si, de um mercado alternativo dentro da 

diversificação da oferta de cursos, angariando alunos como alternativa de 

sobrevivência no mercado educacional.  Andrade e Kipnis (2010) notam que: 

[...] é preciso considerar que as trajetórias educacionais e profissionais não 
resultam unicamente de escolhas subjetivamente realizadas de acordo com 
projetos de vida e aspirações pessoais. [...] As determinações econômicas 
estabelecem severos limites às escolhas dos candidatos, não sendo, 
portanto, o indivíduo o único responsável por sua trajetória. (p. 179). 

 

Na perspectiva da expansão da educação superior tecnológica em relação ao 

processo de desenvolvimento, cabe lembrar que os cursos de tecnólogos cresceram 

historicamente a partir da concepção de modelos econômicos desenvolvimentistas, 

numa perspectiva de envolver a educação no processo de desenvolvimento a partir 

da pressuposição do crescimento econômico, cujas teorias ligadas à ideia de capital 

humano constituíram-se em importantes fundamentos para tal expansão. 

No entanto, a questão vai além da expansão, pois tem a ver com o papel da 

educação superior numa relação transversal implicada no processo de 

desenvolvimento, levando em conta as especificidades, cujo papel da educação 

superior figura como elemento propulsor imbricado no processo.   



3 A POLÍTICA PARA  EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA COMO 
POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 A organização das sociedades do ponto de vista dos regimes políticos e dos 

sistemas econômicos está permeada da discussão acerca do papel do Estado, cujo 

grau de intervenção pode ser maior ou menor, especialmente no campo econômico, 

dependendo das concepções de desenvolvimento e dos embates que se travam em 

diversas arenas de disputa política. De igual forma, as mudanças recentes 

relacionadas à Educação Superior decorrem do papel assumido pelo Estado, numa 

perspectiva ampla de transnacionalização do capital e ideais neoliberais. 

A educação em geral e a superior tecnológica em específico, constituem-se 

como políticas públicas e relacionam-se às diretrizes que se colocam ao 

desenvolvimento do país. Apesar disso, tem se realizado como um processo 

contraditório e antagônico ao longo do século XX e começos deste século XXI, pois 

não há uma clareza de planejamento enquanto sistematizador e operacionalizador 

da política definida e assumida pelo Estado.  

 No bojo desse processo faz-se relevante a discussão sobre as condições nas 

quais o Brasil se insere, haja vista que a relação histórica entre países centrais e 

periféricos (neste caso, incluído o Brasil), determina mudanças no plano interno que 

são reflexo das circunstâncias internacionais. 

 Com vistas a dar sustentação fiscal ao processo de estabilização econômica 

iniciado em meados dos anos 1990, a concentração de recursos deu-se em algumas 

áreas. A reforma do Estado no Brasil ganhou contornos maiores nos anos 1990 com 

um ministério específico para esse fim (Ministério da Administração e Reforma do 

Estado - MARE) no governo Fernando Henrique Cardoso. O plano diretor da reforma 

do aparelho estatal preconizava que “a reforma do Estado deve ser entendida dentro 

do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e 

serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento”. (PERONI, 2003, p. 58). 

 Um argumento recorrente na justificativa da expansão por meio do setor 

privado está ligado a questões de dificuldades orçamentárias que implicam 

limitações aos governos para atender às necessidades de expansão da educação 
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de acordo com o requerido pela sociedade, em termos da oferta em si e do próprio 

ritmo da expansão dessa oferta.  

O que se verifica nos últimos anos, especialmente com o governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), é que a expansão da Educação 

Superior tem recebido investimentos crescentes do setor público. Portanto, o 

argumento da limitação orçamentária não se sustenta, o que leva à percepção de  

que os interesses privados na expansão dos serviços educacionais têm tido 

influência bastante relevante nas políticas públicas para a Educação Superior. 

 Não obstante a relevância em se ampliar o acesso ao ensino superior cabe 

indagar sobre o papel da educação superior tecnológica no curso do 

desenvolvimento do Estado de Rondônia, especialmente na perspectiva do 

desenvolvimento regional e o desafio em termos de alternativas para um modelo de 

desenvolvimento em bases sustentáveis. 

  

3.1 O PLANEJAMENTO COMO PRINCIPAL FERRAMENTA PARA AS 
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Quando se considera a questão da pertinência no âmbito das relações 

econômicas atuais, passa-se a pensar na maneira pela qual as instituições de 

educação superior podem efetivamente orientar as políticas públicas, contribuindo 

para o avanço tecnológico e o desenvolvimento. Cabe, assim, refletir sobre os 

elementos propulsores em termos de relações econômicas, as especificidades 

regionais e locais, destacando-se o papel que a Universidade pode assumir. 

   É fato que as políticas para o desenvolvimento no Brasil, historicamente, têm 

apresentado pouca articulação com projetos que integram desenvolvimento com 

planejamento e investimento em ciência, tecnologia e educação.  Os investimentos 

em educação, via-de-regra, buscaram atender a necessidades advindas de 

momentos de crescimento econômico acelerado, em detrimento de investimentos de 

forma planejada, concebidos em um modelo de desenvolvimento de longo prazo e 

em consonância com as especificidades regionais. Some-se também o fato de que 

mesmo na tentativa de responder a períodos de aceleração econômica, a expansão 

da educação, por vezes, apresenta descompasso com as próprias necessidades da 

dinâmica do mercado de trabalho.  
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É preciso ter claro que o desenvolvimento social, e da educação em 

particular, só pode ser planejado se houver clareza do projeto de escola, 

universidade, Estado e nação que se pretende construir. Adotar o planejamento 

como ferramenta do desenvolvimento significa recorrer a uma técnica e a um 

método racional para atingir aos objetivos que se pretendem. Fazer planejamento é 

sempre pensar sobre a realidade e sobre a ação a ser desenvolvida, tendo em vista 

executar ações que melhor atendam aos anseios reais e efetivos. De acordo com 

Baia Horta (1991, p. 195): 

o planejamento educacional constitui uma forma de intervenção do Estado 
em educação, que se relaciona, de diferentes maneiras, historicamente 
condicionadas, com outras formas de intervenção do Estado em 
educação (legislação e educação pública) visando à implantação de 
uma determinada polít ica educacional do Estado, estabelecida com a 
finalidade de levar o sistema educacional a cumprir as ações que lhe são 
atr ibuídas enquanto instrumento desse mesmo Estado.  

 
 

O mesmo autor considera a existência de três grandes concepções de política 

educacional, as quais estão vinculadas a formas específicas de planejamento. A 

primeira delas é considerada um modelo ingênuo, pois entende que a educação é 

autônoma o suficiente para demarcar seus fins, sendo o Estado o zelador deles.  

Baia Horta (1991) considera que nesta concepção há uma aparente neutralidade ao 

planejamento educacional, que apresenta um caráter mais técnico do que político. 

Por sua vez, a segunda concepção de política educacional tem um caráter liberal, 

pois considera que os interesses coletivos são legitimadores dos caminhos a serem 

seguidos. Nessa concepção, o planejamento tem legitimidade, pois as decisões 

referem-se a todos, ou a grande parte dos envolvidos. Já a terceira concepção é 

realista e considera que as decisões tomadas articulam-se a interesses dos grupos 

hegemônicos, de forma a constituir-se em problema fundamentalmente político. 

Nessa terceira via, o planejamento educacional reflete as relações entre poder e 

saber que se instituem e se realizam na sociedade. 

Sendo assim, entende-se que toda intervenção do Estado na educação se 

realiza por meio de ações que visam alterar o funcionamento do sistema 

educacional. Quando é executado um conjunto de ações, elas caracterizam uma 

reforma educacional, a qual se pauta em concepções de educação, de escola, de 

sociedade e reflete relações de poder tecidas na constituição das proposições. 
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Em 2007, o Ministério da Educação apresentou o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), enquanto um conjunto de programas relativos às diferentes 

etapas, níveis e modalidades da educação brasileira – educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação superior: 

  
Diferentemente da visão sistêmica que pauta o PDE, predominou no Brasil, 
até muito recentemente, uma visão fragmentada da educação, como se 
níveis, etapas e modalidades não fossem momentos de um processo, cada 
qual com objetivo particular, integrados numa unidade geral; como se não 
fossem elos de uma cadeia que deveriam se reforçar mutuamente. Tal visão 
fragmentada partiu de princípios gerencialistas e fiscalistas, que tomaram os 
investimentos em educação como gastos, em um suposto contexto de 
restrição fiscal. (p. 07) 

 

O PDE se constitui em um instrumento de planejamento do Ministério da 

Educação e que se pretende mais orgânico e sistêmico, uma vez que abarca os 

quatro eixos: a educação básica, a educação superior, a educação profissional e a 

educação continuada, alfabetização de adultos e diversidade.  

 

3.2 O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA NO 
ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 

Na concepção de desenvolvimento e das políticas voltadas para o 

desenvolvimento de Rondônia, vale considerar as questões referentes à educação, 

ciência, tecnologia e sustentabilidade em relação ao Plano Plurianual 2008-2011.  

Com a estabilidade econômica atingida a partir do Plano Real, a retomada do 

planejamento governamental foi facilitada. A própria constituição federal, já em 1988, 

em seu art. 16529, determinava ao Poder Executivo a instituição de PPAs, tendo em 

vista estabelecer “[...] de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”. 

  Diante do processo de construção de um modelo de desenvolvimento 

alternativo para a Amazônia, considera-se que ações eficazes, que possibilitem 

gerar conhecimentos e difusão tecnológica no sentido de atender as demandas dos 

setores produtivos, devem ser consideradas como estratégia básica para a região. 

                                                 
29

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm, acesso em 12 de abril de 
2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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“O objetivo principal é alcançar de fato a estrutura produtiva regional, além de 

fortalecer a base técnico-científica de cunho mais acadêmico”. (PAS, 2004, p. 65). 

  Nesse sentido, cabe verificar no âmbito das estratégicas e do planejamento 

para sua execução, de que maneira as políticas para o desenvolvimento têm se 

efetivado em termos ações previstas e resultados, contidos no PPA de Rondônia no 

período 2008-2011. 

 

3.3 O PLANO PLURIANUAL E AS METAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL COMO POLÍTICA DE GOVERNO 

 

  A Lei 1.81530, de 28 de Novembro de 2007, instituiu o principal instrumento 

que norteia a execução de políticas públicas, que é o Plano Plurianual (PPA) do 

Estado, para o período 2008-2011, sendo que os instrumentos que compõem a 

execução do orçamento público, de acordo com Constituição de 1988, 

compreendem o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA).  

  Na concepção e elaboração do PPA de Rondônia 2008-2011 foram elencados 

três eixos estratégicos:  

 

 Eixo I - Estado mais competitivo com desenvolvimento econômico 

sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, 

investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade; 

 Eixo II - Estado imprimindo um novo ciclo de desenvolvimento institucional, 

democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública;  

 Eixo III - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos 

serviços públicos oferecidos para todos. 

 
  Neste estudo, busca-se discutir o planejamento governamental a partir das 

ações previstas e resultados contidos no eixo 1 do PPA, que trata de investimentos  

em setores sensíveis ao curso do desenvolvimento, implicado nesse contexto o 

papel da educação superior tecnológica. Neste eixo, são contemplados os seguintes 

programas: 

                                                 
30

http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/File/PPA%202008-2011/Lei%201815.pdf, acesso em 15 
de abril de 2012. 

http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/File/PPA%202008-2011/Lei%201815.pdf


55 
 

 

 Execução do Processo Licitatório; 

 Planejamento, coordenação e integração das políticas públicas; 

 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia; 

 Desenvolvimento Regional; 

 Projetos Estruturantes; 

 Desenvolvimento da infraestrutura de transporte; 

 Desenvolvimento ambiental e gestão de recursos naturais; 

 Proteção Ambiental; 

 Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial e Comercial; 

 Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola; 

 Desenvolvimento da Pecuária do Estado Rondônia; 

 Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado de Rondônia; 

 Desenvolvimento do Turismo no Estado de Rondônia; 

 Apoio ao Desenvolvimento Socioeconômico; 

 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Estado; 

 Rondônia no Peso e na Medida Certa; 

 Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas; 

 Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

 

  De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral (SEPLAN), no caso do Programa Gestão da Política de Ciência, Tecnologia & 

Inovação do Estado de Rondônia, o objetivo é “Promover o desenvolvimento 

científico e tecnológico no Estado através do fomento à pesquisa científica e 

tecnológica e da interação das instituições afins, do segmento produtivo, do governo 

e da sociedade”. (PPA/SEPLAN, 2008, p. 13). 

  O programa tem como justificativa a necessidade de adaptação à dinâmica e 

conjuntos de mudanças na sociedade, visando responder de forma eficiente à 

necessidade de produção de conhecimentos de forma a incorporá-los aos processos 

produtivos de bens e serviços. Acrescenta-se no PPA/SEPLAN (2008) que:  

A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve 
desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do 
Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do 
Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. 
Enfim, a Política de CT&l do Estado de Rondônia deve estar voltada para 
criar condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e 
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visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de 
desenvolvimento. (p.13). 

 

No que se refere ao programa Desenvolvimento Regional, conforme o 

PPA/SPLAN (2008), o objetivo do programa é “Promover o desenvolvimento regional 

através da integração de políticas públicas”, justificando que: 

  

[...] a atuação do Governo do Estado na política regional deve ser uma 
forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa 
econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de 
planejamento regional permanente”. (p.19). 

 
 

   No tocante ao Programa Estadual de Proteção Ambiental, o PPA/SEPLAN 

(2008) apresenta como objetivo:  

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, 
monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, 
ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, 
ambiental e capacitação. (p. 43).  

 

  Dada à condição de estado inserido na região amazônica, são requeridas em 

Rondônia medidas com vistas a um modelo de desenvolvimento que considere o 

uso racional dos recursos naturais. Entretanto, historicamente, tem ocorrido um 

avanço de atividades econômicas tradicionais que em boa medida são coerentes 

com o perfil de colonização que o Estado experimentou nas últimas décadas. Assim, 

no PPA/SEPLAN (2008), justifica-se que:  

 

Urge, então, que os poderes constituídos instituam mecanismos e 
implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e 
controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização 
fundiária, há que se assegurar o Zoneamento Socioeconômico Econômico 
Ecológico - ZSEE [2007] e promover o ordenamento territorial. (p. 43) 

 

  Para o Programa Desenvolvimento Ambiental e Gestão de Recursos Naturais, 

o PPA/SEPLAN (2008, p. 38) estabelece como objetivo “Promover o 

desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos 

naturais e inserção de tecnologia apropriada”. A justificativa é que há um processo 

de degradação em ritmo acelerado dos recursos naturais e que nesse sentido:  

[...] são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico 
sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características 
amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais 
negativos, aplicando-se a legislação vigente”. (p. 38). 
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 No que se refere ao programa Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial e 

Comercial, o PPA/SEPLAN (2008, p. 47) apresenta como objetivo a ideia de 

“Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor 

industrial e comercial do Estado de Rondônia”. Os dados da economia rondoniense 

apresentam um crescimento acelerado nos últimos anos. Historicamente, esses 

momentos de crescimento acelerado estão ligados a ciclos de expansão rápida que 

acabam por fomentar atividades econômicas dissociadas de modelos 

desenvolvimentos mais sustentáveis ao longo de tempo, o que implica uma série de 

custos de ponto de vista social. Nesse sentido, o PPA/SEPLAN (2008) traz como 

justificativa o fato de que:  

 

Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e 
agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado 
globalizado, devem ser executadas políticas públicas voltadas a minimizar 
ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, 
como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais 
exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento 
socioeconômico da população produtiva e consequentemente do próprio 
Estado. (p. 47). 

 

  Com relação ao Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do 

Estado, o PPA/SEPLAN (2008) apresenta como objetivo: 

 

Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias 
empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral, de prestação de 
serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do 
setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a 
implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e 
agroindustriais no Estado de Rondônia. (p. 77). 

 

  A justificativa para o programa está na necessidade de corrigir deficiências 

nos ramos industriais e de serviços no estado por meio de política de incentivos ao 

desenvolvimento, amparada em instrumentos que possibilitem implantar, ampliar, 

modernizar e melhorar a competitividade desses setores, tendo como suporte o 

Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia 

(FIDER) e incentivos tributários, dentre outros.  

 Sendo assim, cabe investigar mais detidamente os programas do eixo 1 do 

PPA de modo a elucidar o questionamento de pesquisa, ou seja, como a expansão 
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da educação superior tecnológica se articula com o processo de desenvolvimento 

em Rondônia. Para isso, apresenta-se no próximo capítulo a abordagem 

metodológica utilizada no trabalho. 



4 ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
  Este capítulo é destinado ao plano metodológico desenvolvido a partir da 

abordagem metodológica compreensiva e do raciocínio indutivo. São apresentados 

procedimentos e técnicas, destacando-se a organização da análise de conteúdo 

aplicada ao PPA, a base de dados empíricos, as principais categorias de análise e o 

desenho esquemático do trabalho. 

 Esta sequência metodológica busca responder à seguinte pergunta: como a 

expansão da educação superior tecnológica se articula com o planejamento para o 

desenvolvimento do estado de Rondônia?  

  Para isso, propõe-se verificar as características da expansão da educação 

superior tecnológica em relação ao planejamento para o desenvolvimento no estado, 

a partir das categorias de análise que nortearam a pesquisa, sendo 

Desenvolvimento Tradicional e Desenvolvimento Sustentável e Diversificação 

e Diferenciação no que se refere à expansão da educação superior tecnológica. 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

  O estudo está pautado na metodologia compreensiva, conforme Guerra 

(2006), em um trabalho de interpretação e sistematização do conjunto de 

informações. O questionamento que conduziu todo o trabalho, em um movimento de 

retomada contínua, atende ao fato de que tais pesquisas devem se moderar em um 

sentido investigatório. 

 Ressalte-se que a sistematicidade da descrição pretendida desencadeou a 

opção pelo raciocínio indutivo, e a base analítica foi determinada a partir das 

informações obtidas e da subsequente sistematização delas. Mediante tais 

definições, deu-se encaminhamento ao levantamento bibliográfico da literatura 

disponível, nos meios impresso e digital, inclusive na world wide web ou rede de 

alcance mundial, a internet. Após levantamento, foi feita a seleção do que seria mais 

relevante para a composição do referencial teórico do trabalho.  

  No procedimento da revisão de literatura, foi possível identificar, reportar e 

avaliar o conhecimento de outras pesquisas ou estudos teóricos que serviram como 

base de sustentação, considerando o campo da educação superior, teorias e 

planejamento do desenvolvimento. A revisão ocorreu com fontes primárias e 
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secundárias, com a compilação e análise de informações relevantes que pudessem 

responder ao questionamento de pesquisa. Concluído este passo, teve início o 

processo de avaliação e crítica dos documentos recolhidos e estudados, 

confrontando-se as teorias de diferentes autores ou informações obtidas em 

diferentes fontes, selecionados os acervos para montagem do referencial teórico. 

 Como a proposta do estudo incluiu a integração de conhecimentos advindos 

de áreas distintas, foi necessário conduzir as leituras no sentido de fazer com que as 

teorias e os autores utilizados “dialogassem” entre si, tendo o olhar do pesquisador 

como o mediador nesta tarefa. 

 Em seguida, deu-se o encaminhamento metodológico pelo qual foram 

cruzadas as bases teóricas com os dados da realidade - relativos ao planejamento e 

execução do Plano Plurianual de Rondônia (PPA) no período 2008 a 2011 e ao perfil 

atual da oferta da educação superior tecnológica em Rondônia. 

4.1.1 Procedimentos e técnicas 

 

 Uma vez feita a escolha teórico-metodológica e levantada a bibliografia e 

literatura pertinente ao tema, foi definido o procedimento metodológico. Gil (1991) 

considera que uma pesquisa define-se tomando como referência os objetivos e os 

procedimentos. A presente pesquisa é descritiva e explicativa, haja vista que 

“procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características” (CERVO 

e BERVIAN, 1996, p. 49). Além disso, por meio dela “se observam, registram, 

analisam, classificam e interpretam os fatos, sem que o pesquisador lhes faça 

qualquer interferência. Assim, o pesquisador estuda os fenômenos do mundo físico 

e humano, mas não os manipula” (PRESTES, 2005, p. 26). 

  Considerando-se a forma de abordagem do problema, a pesquisa é de 

caráter qualitativo, tendo na figura do pesquisador o instrumento-chave que procura 

os focos de abordagem no processo e seus significados.  

  No tocante aos procedimentos, para análise das características da oferta da 

Educação Superior Tecnológica, tendo como referência os eixos tecnológicos 

definidos pelo MEC no CNCST (2010), foi realizado o agrupamento dos cursos 

ofertados em 10 eixos tecnológicos identificados no conjunto da oferta no estado de 

Rondônia.  Desta forma, com base nas descrições dos cursos presentes no CNCST 
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(2010) desenvolveu-se a análise do perfil atual da oferta de EST em Rondônia à luz 

das categorias de análise da pesquisa, de modo a verificar na descrição dos cursos 

indicações quanto à diversificação ou diferenciação e sua relação com o 

desenvolvimento tradicional ou desenvolvimento sustentável. 

  Para análise do PPA foi aplicada a análise de conteúdo como técnica de 

pesquisa. Tal metodologia envolve investigação e descrição de conteúdo, 

classificando em categorias os elementos da comunicação em fases analíticas, que 

de acordo Bardin (1977) podem ser: pré-análise; exploração do material; tratamento 

dos resultados; inferência e interpretação.   

  O procedimento mostrado por Bardin (1977) corresponde a um conjunto de 

técnicas que tem por fim a análise das comunicações, sendo este procedimento o 

mais adequado para evitar que a heterogeneidade do objeto comprometa a análise, 

pois a análise de conteúdo pode ser compreendida como equivalente a um trabalho 

de sistematização, visto que procura definir um olhar objetivo sobre um conjunto 

disperso, variado de textos. Essa objetividade é tão mais atingida, quanto mais o 

pesquisador se aproxima do rigor do método e da imparcialidade, afastando-se de 

situações de subjetivismo. A técnica de análise de conteúdo direciona-se para a 

análise dos produtos da ação humana, ou seja, está relacionada com o estudo das 

ideias. Sendo possível, mediante sua técnica, identificar elementos da comunicação 

que permitam, a partir de propósitos específicos, analisar as características de 

determinados conteúdos encontrados a partir das informações coletadas. 

  O desenvolvimento da análise de conteúdo vem atender à necessidade de 

descrição sistemática do conteúdo das comunicações, e com o avanço das técnicas 

quantitativas, tem sido possível empregar maior precisão à análise, não obstante a 

importância da análise qualitativa no processo, pois ambas devem ser empregadas 

nas ciências sociais. (MARCONI, 2002, p. 130). 

4.1.2 Organização da Análise de Conteúdo 

 

  Para organização dos elementos do PPA no período 2008-2011 levou-se em 

consideração as fases da análise de conteúdo, descritas por Bardin (1977), e que 

correspondem à pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 



62 
 

  A primeira fase de escolha dos documentos desenvolveu-se por meio de um 

processo de “leitura flutuante” que paulatinamente “vai-se tornando mais precisa, em 

função de hipóteses emergentes [e] da projeção de teorias adaptadas sobre o 

material” (BARDIN, 1977, p. 96). Em seguida ocorre a “constituição de um corpus”, 

que “é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos”. (Bardin, 1977, p. 96). Para tanto, considera-se relevante a 

atenção com algumas regras, que são: a) regra da exaustividade, dada a 

necessidade de levar em conta todos os elementos do corpus; b) regra da 

representatividade, em razão da necessidade do corpus selecionado ser de fato 

representativo; c) regra da homogeneidade, em termos de critérios precisos de 

escolha e; d) regra de pertinência, indicando adequação dos documentos em face 

dos objetivos de análise. 

  No presente trabalho selecionou-se o Eixo 1 do PPA 2008-2011 por tratar de 

programas voltados ao desenvolvimento em termos de inserção competitiva 

regional, portanto representativos e adequados ao problema de pesquisa. 

  Na segunda fase foi feita a análise do corpus selecionado, de modo 

sistemático, visando codificação dos dados a partir dos critérios definidos, sendo que 

foram levantados, mediante fichamento (Apêndice A), todos os dezoito programas 

contidos no Eixo 1 do PPA, mapeando os dados em termos de objetivos, ações 

previstas e realizadas. A categorização se deu por meio de temas representativos 

das categorias analíticas relativas ao desenvolvimento tradicional e ao 

desenvolvimento sustentável, compreendendo-se neste caminho a terceira fase, 

composta de tratamento e interpretação dos resultados. 

  Quanto à codificação, esta tem a ver com o tratamento do material. “A 

codificação corresponde a uma transformação [...] dos dados brutos do texto [...] por 

recorte, agregação e enumeração [permitindo] atingir uma representação do 

conteúdo [...]". (BARDIN, 1977, p. 103).  

É importante considerar que “[...] a noção de tema, largamente utilizada em 

análise temática, é característica da análise de conteúdo[...]” e que “Fazer uma 

análise temática, consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido”. (BARDIN, 1977, p. 105). 

 Tem-se como objetivo, por meio do critério semântico, identificar  os 

elementos do conteúdo do PPA, agrupados por temas. No caminho de organização 
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da análise de conteúdo, deve-se considerar a formulação das hipóteses que para 

Franco (2008, p. 55) constituem-se em “[...] uma afirmação provisória que nos 

propomos verificar [...], recorrendo aos procedimentos de análise”.  Sendo assim, 

partiu-se do problema de pesquisa e das hipóteses, a partir do referencial teórico, 

para verificar como a expansão da educação superior tecnológica articula-se com o 

planejamento para o desenvolvimento em Rondônia.  

 De acordo com Franco (2008) “A categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida 

de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. (p. 59).  

  No presente trabalho, com base no critério semântico, procedeu-se à 

separação dos elementos buscando e reagrupamento por temas, de modo a gerar 

categorias temáticas, sendo geradas nove categorias referentes à análise dos 

dezoito programas do eixo 1 do PPA (anos 2008, 2009 e 2010) 31, que são: 

 

1. Administração e Operação pública; 

2. Políticas de Desenvolvimento Regional; 

3. Análise Socioeconômica; 

4. Pesquisa & Desenvolvimento; 

5. Ciência, Tecnologia e Inovação; 

6. Complexo de Infraestrutura; 

7. Recursos Naturais; 

8. Desenvolvimento Agroindustrial e; 

9. Orientações Educacionais. 

 

  Mediante identificação das categorias temáticas do PPA, desenvolveu-se a 

análise dessas categorias à luz das concepções teóricas concernentes ao 

desenvolvimento tradicional e ao desenvolvimento sustentável, de modo a verificar 

as tendências de articulação com as concepções de diversificação e diferenciação 

no processo de expansão da educação superior tecnológica em Rondônia. 

  Nesse processo, buscou-se quantificar as categorias temáticas identificadas 

no PPA. Tal quantificação se deu a partir da verificação do número de programas 

                                                 
31

 A análise foi desenvolvida com base nos relatórios disponíveis de avaliação dos resultados do PPA  
por parte da SEPLAN, elaborados em 2008, 2009 e 2010. A avaliação realizada em 2011 não se 
encontra disponível. 
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(dentro os dezoito programas) em que a categoria aparece. Com isso, foi possível 

verificar a predominância das categorias no conteúdo em relação ao 

desenvolvimento tradicional ou sustentável e o que implica em termos de demanda 

no âmbito do planejamento em Rondônia quanto à educação superior tecnológica na 

perspectiva da diversificação e diferenciação. 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada após ter sido feita a revisão bibliográfica, a 

definição dos objetivos e a formulação do problema e das hipóteses. Nesta fase 

foram empregadas as técnicas da documentação indireta documental e a 

documentação indireta bibliográfica.  

 Buscou-se observar, registrar e analisar a partir de fontes secundárias de 

dados, abrangendo principalmente estudos e pesquisas recentes que tratam do 

panorama da educação superior no Brasil, da relação educação e desenvolvimento 

e da articulação entre educação superior e políticas para o desenvolvimento 

regional. Igualmente, também foram considerados e analisados dados 

disponibilizados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado do 

Planejamento de Rondônia. 

   

4.2.1 Base dos dados empíricos 

 

 No que se refere aos dados pesquisados, estes compreendem: a) o perfil 

atual da oferta de cursos superiores de tecnologia em Rondônia e; b) os programas 

do governo de Rondônia, voltados para o desenvolvimento, contidos no Eixo I do 

PPA 2008-2011 e disponíveis na Secretaria de Planejamento do Estado de 

Rondônia (www.seplan.ro.gov.br). Justifica-se que com relação ao PPA procedeu-se 

ao levantamento e análise dos dados referentes ao Eixo I por se tratar de políticas 

para o desenvolvimento na perspectiva do “Estado mais competitivo com 

desenvolvimento econômico sustentável, promovendo a melhoria da capacidade 

http://www.seplan.ro.gov.br/
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científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade”, 

conforme Mensagem n.º 096/2000732 do Governo do Estado de Rondônia.  

Quanto aos cursos superiores de tecnologia oferecidos no Estado de 

Rondônia, estes dados estão disponíveis no Ministério da Educação 

(http://emec.gov.br). Assim, foram levantados os cursos oferecidos em Rondônia e 

agrupados conforme eixos tecnológicos definidos pelo MEC no CNCST (2010). De 

acordo com CNCST (2010), no âmbito da educação superior tecnológica, os eixos 

tecnológicos são: a) Ambiente e Saúde; b) Apoio Escolar; c) Controle e Processos 

Industriais; d) Gestão e Negócios; e) Hospitalidade e Lazer; f) Informação e 

Comunicação; g) Infraestrutura; h) Militar; i) Produção Alimentícia; j) Produção 

Cultural e Design; k) Produção Industrial; l) Recursos Naturais; m) Segurança.  

 

4.2.2 Categorias de análise 

 

 Do ponto de vista da relação da base empírica com a metodologia, a seleção 

dos dados se deu conforme descrito na abordagem relacionada à revisão de 

literatura que gerou categorias analíticas, determinando também o período de 

análise, compreendido entre os anos de 2008 a 2012. 

Desta maneira, a escolha das categorias analíticas foi feita buscando a 

classificação dos dados em dois registros: educação superior tecnológica e 

desenvolvimento. No que concerne ao desenvolvimento, com base nos 

pressupostos teóricos, a escolha das categorias analíticas foi concebida em dois 

registros: 1) desenvolvimento tradicional e; 2) desenvolvimento sustentável.    

O desenvolvimento tradicional corresponde à concepção de crescimento 

econômico cuja premissa básica é o crescimento da produção, pautada em 

atividades econômicas tradicionais agrícolas e industriais. Por sua vez, o 

desenvolvimento sustentável se caracteriza por um perfil de diversificação produtiva 

regional cujo atributo da sustentabilidade aparece como elemento relevante, 

norteador do processo produtivo na racionalização no uso dos recursos naturais, 

compreendendo investimentos em ciência, tecnologia e inovação.  

                                                 
32

 http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/File/PPA%202008-
2011/Mensagem%20do%20PPA%202008-2011.pdf, acesso em 05 de abril de 2012.  

http://emec.gov.br/
http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/File/PPA%202008-2011/Mensagem%20do%20PPA%202008-2011.pdf
http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/File/PPA%202008-2011/Mensagem%20do%20PPA%202008-2011.pdf
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Com respeito ao tema educação, a escolha das categorias analíticas recaiu 

sobre a diversificação e a diferenciação no processo de “Expansão” da educação 

superior e educação tecnológica. De acordo com Brasil (2009), “A diversificação se 

refere à ampliação do acesso, por meio da quantidade de cursos, vagas e 

instituições, estando relacionada com a relevância do ensino superior”.  Por sua vez 

a diferenciação “[...] se refere ao conteúdo interno da oferta da educação superior 

em termos de melhoria institucional das IES e capacidade de envolvimento no 

processo de desenvolvimento regional, relacionada com a pertinência do ensino 

superior na região” (p. 13). 

  Observe-se que as políticas para o desenvolvimento estabelecem diferentes 

critérios e condições para viabilizar o desenvolvimento com crescimento econômico. 

Vão desde perspectivas macroeconômicas até aquelas que envolvem aspectos mais 

simbólicos das interações humanas. Como este estudo procura discutir aspectos da 

educação superior tecnológica, faz-se uma abordagem relacionada às estratégias 

governamentais constantes das ferramentas de planejamento plurianual do governo 

do Estado de Rondônia e sua articulação com o panorama da educação superior 

tecnológica. Isso tudo é visualizado no desenho esquemático do trabalho, 

apresentado a seguir.   
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4.3 DESENHO ESQUEMÁTICO DO TRABALHO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como a expansão da Educação Superior Tecnológica se articula com o 

planejamento para o de desenvolvimento em Rondônia 

Desenvolvimento Tradicional 

 
Articulação Educação Superior Tecnológica e 

Desenvolvimento em Rondônia conforme hipóteses: 
 
 
 

Desenvolvimento Tradicional com Diversificação e 
Desenvolvimento Sustentável com Diferenciação. 

 
Perfil da oferta de 

Educação Superior 
Tecnológica - Cursos 

Superiores de 
Tecnologia 

cadastrados no 
Ministério da Educação 

 
 

Planejamento e execução do 
plano plurianual do Estado de 

Rondônia 

Expansão da 
Educação 
Superior 

Tecnológica e 
Desenvolvimento 

Em Rondônia 

Diversificação e 
Diferenciação no processo de 
expansão Educação Superior Desenvolvimento Sustentável 



5 AS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A OFERTA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR TECNOLÓGICA EM RONDÔNIA 

 

  O Brasil têm apresentado pouca articulação com projetos que integrem 

desenvolvimento com planejamento e investimento em ciência, tecnologia e 

educação. O desenvolvimento do país tem sido marcado por uma histórica 

dependência externa em relação a produtos e processos tecnológicos. A falta de 

apoio à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico têm sido objeto de 

reflexão sobre o nosso modelo de desenvolvimento. 

 Com o objetivo de organizar a resposta ao questionamento de pesquisa 

apresentado na aborgem metodológica, neste capítulo são apresentados 

inicialmente dados da educação superior com relação à expansão do número de 

instituições, cursos e vagas em âmbito nacional e, também, ferentes à região norte e 

o estado de Rondônia, de modo a encaminhar os procedimentos de análise da 

expansão da educação superior em de seu processo de diversificação e 

diferenciação e as implicações quanto às concepções de desenvolvimento. 

No Brasil se verifica, nas últimas décadas, um processo acelerado do número 

de instituições de ensino superior. De acordo com a tabela 1, elaborada a partir dos 

dados do censo da educação superior, pode-se destacar a evolução entre os anos 

de 1996-2010.  

 

Tabela 1 - Evolução do Número de Instituições de Ensino Superior  

       
  1996 2001 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia 1 7 8 1 20 21 

Região Norte 12 28 40 12 49 61 

Brasil 211 711 922 183 1.208 1.391 

 
2006 2010 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia 2 24 26 2 29 31 

Região Norte 18 117 135 25 121 146 

Brasil 248 2.022 2.270 278 2.100 2.378 
Fonte: MEC/INEP/DEED (2012). 
Organizado pelo atuor.      
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Em termos de crescimento, o número de instituições de educação superior 

apresentou média significante, destacando-se o período de 1996-2001, com um 

aumento de 162,5% para o estado de Rondônia – o que representa 13 novas 

instituições, todas de caráter privado. A região Norte apresentou uma elevação de 

52,5%, ou seja, 21 novas instituições, também todas particulares. Por fim, o Brasil 

apresentou um aumento em torno de  50,8% - com 469 novas instituições , valendo 

destacar o decréscimo no número de instituições públicas – 28 unidades a menos – 

compensadas pelo aumento de 497 instituições privadas. 

No período de 2001-2006, o destaque ficou por conta da região Norte, que 

apresentou um crescimento de 121,31% no número de instituições – sendo somente 

6 públicas e 68 particulares – sendo que o número de instituições mais que dobrou 

no período. Rondônia ficou com um crescimento de 23,81%, tendo acréscimo de 

mais 01 unidade de ensino na esfera pública e mais 04 do setor privado. Já o Brasil 

mostrou um crescimento de 63,19% - sendo 65 do setor público e 814 do privado. O 

crescimento do número de instituições de educação superior privada foi quase o 

dobro do crescimento do período 1996-2001.  

Por conta do aumento no número de instituições nos anos anteriores, o 

crescimento no período de 2006-2010 começou a caminhar para uma estabilidade. 

Em Rondônia, no período 1996-2001, conforme apresentado na tabela 1, o número 

de instituições mais que dobrou, enquanto que no período 2006-2010 cresceu 

19,23%, mantendo o número de instituições públicas e mais 05 novas instituições 

privadas. De todo modo, os dados revelam crescimento e retratam o processo de 

expansão diversificada do sistema em termos de alternativas institucionais. Também 

no período 2006-2010, a região Norte ficou na escala de 8,15%, sendo composta 

por mais 07 novas unidades de educação superior públicas e 04 de cunho privado. E 

o Brasil apresentou um crescimento de 4,76%, porém com relativa significância no 

aumento de 30 instituições públicas e 108 privadas. 

Conforme demonstram os dados da tabela 2, partindo do mesmo escopo de 

análise da evolução do número de instituições de educação superior, no âmbito da 

diversificação, faz-se necessário considerar a quantidade de cursos oferecidos. 
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Tabela 2 - Evolução do Número de Cursos de Graduação Presenciais de 
Instituições de Ensino Superior  

       
  1996 2001 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia 40 17 57 51 49 100 

Região Norte - - - 602 241 843 

Brasil 2.978 3.666 6.644 4.401 7.754 12.155 

 
2006 2010 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia 51 129 180 58 185 243 

Região Norte 961 688 1.649 1.148 918 2.066 

Brasil 6.549 15.552 22.101 8.821 19.756 28.577 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2012). Organizado pelo autor. 

 
 

No ano de 1996, o Brasil apresentou uma média de 7,2 cursos/instituição de 

educação superior, com média de 14,11 para instituições públicas e 5,15 para as 

instituições privadas.  

Para o ano de 2001, os dados do censo da educação superior foram mais 

abrangentes, mostrando a divisão do número de cursos de graduação por região e 

unidade federativa. Em Rondônia vale destacar o número de 51 cursos oferecidos 

pela sua única instituição pública. As instituições privadas, em média, ofertaram 2,45 

cursos de graduação. A região Norte apresentou, em média, 50,1 cursos por parte 

das instituições públicas e aproximadamente 5 cursos por instituição privada. 

No ano de 2006 verificou-se, em relação a 2001, aumento significativo da 

oferta de cursos por parte das instituições privadas e públicas. O Brasil apresentou 

um aumento de mais de 10 mil cursos, sendo 2148 em instituições públicas e 7798 

em instituições privadas, revelando um aumento em torno de 81,82%. Tanto a região 

Norte como o estado de Rondônia foram beneficiados com este processo de 

expansão de cursos, apresentando crescimento de 95,61% e 80%, respectivamente. 

O período 2006-2010 não esboçou aumentos tão significativos quanto o 

período anterior. A oferta de cursos no Brasil apresentou um aumento de 6476 

cursos, quase a metade do período passado, apresentando um crescimento próximo 

a 29,3%. Porém, em compensação, houve elevação da média de cursos por 

instituições, sendo que as públicas passaram de uma média de 26,40 para 31,73  

cursos, e as privadas aumentaram sua oferta média de 7,69 para 9,4 cursos. 
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No mesmo período (2006-2010), a região Norte apresentou um crescimento 

na oferta de cursos na escala de 25,28% - tendo uma média de 14,15 

cursos/instituição, sendo 45,92 por parte das instituições públicas e 7,5 pelas 

privadas. Como o estado de Rondônia só possuía uma instituição de educação 

superior até 2001, passando para duas instituições em 2006 e mantendo o mesmo 

no ano de 2010, sua média de oferta de cursos por instituição foi afetada, 

decrescendo para 29 cursos por IES pública, e 6,37 por  instituições de caráter 

privado, com uma média geral de 7,83 cursos/IES. Em compensação, o estado 

apresentou um crescimento no número de oferta de cursos na ordem de 35%. 

Concomitante à evolução da oferta de cursos de graduação presenciais de 

instituições de educação superior, deve-se  ressaltar que a expansão de matrículas 

no setor privado, considerando o período 1996-2010, foi significativamente maior 

que a expansão no setor público. Porém, quando se comparam os períodos 1996-

2001, 2001-2006 e 2006-2010, mesmo com o setor privado respondendo por um 

número de matrículas maior, observa-se uma redução no ritmo do crescimento no 

setor privado e um aumento no setor público. 

 O gráfico 1 apresenta o comportamento das matrículas nos cursos de 

graduação na última década. Os dados demonstram um claro processo de expansão 

de matrículas nos cursos de graduação no país, evidenciando o efeito das políticas e 

medidas voltadas para a expansão da educação superior na última década. Dentre 

elas destaca-se o Plano Nacional de Educação (PNE), que estabeleceu como meta 

para esta modalidade de ensino um processo de expansão por meio da 

diversificação do sistema. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 1 – Evolução das matrículas nos cursos de graduação no Brasil 
 
    

  Cabe ressaltar que os dados da expansão convergem para políticas e ações 

voltadas para a ampliação do acesso à educação superior, cujas indicações nessa 

direção estão presentes em fóruns e organismos internacionais, como é o caso da 

UNESCO. Entretanto, deve-se considerar o papel do Estado como condição básica 

na condução desse processo, especialmente diante das transformações econômicas 

que impõem desafios e radicam as instituições universitárias como atores 

importantes na produção de conhecimento científico e tecnológico de forma 

integrada em um projeto amplo de estratégias de inserção competitiva. 

  Pensando na expansão da educação superior em um quadro de políticas 

neoliberais33 e de privatização de serviços públicos, é plausível considerar a 

possibilidade de acumulação capitalista prescindindo-se de uma produção nacional 

em termos de conhecimento científico e tecnológico, desvinculada de um projeto de 

desenvolvimento progressivamente endógeno, que considere um sistema 

educacional diferenciado, para além da expansão diversificada em termos de 

aumento quantitativo de instituições, cursos e vagas. E nesse sentido, embora a 

participação da iniciativa privada seja importante do ponto de vista da diversificação, 

na perspectiva da diferenciação requer-se uma modelo de políticas e estratégias 

para o desenvolvimento regional com alternativas institucionais de atendimento aos 

anseios sociais em termos de ensino, pesquisa e extensão. 

                                                 
33

 Conjunto de ideias no âmbito político e econômico baseado na concepção de menor participação 
do Estado no sistema econômico.  
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  No âmbito da diversificação do sistema, embora se constate certo aumento da 

participação do setor público, especialmente no período 2006-2010, verifica-se no 

período 1996-2010 um crescimento significativo do número de matrículas nos cursos 

de graduação com claro predomínio das instituições privadas. O gráfico 2 ilustra 

esses dados para o período de 1996 a 2010. 

 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 2 – Evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais no 
Brasil conforme categoria administrativa das IES 

 

 De acordo com os dados do gráfico 2, nas instituições públicas o crescimento 

no número de matrículas foi de 27,7% entre 1996 e 2001, 28,8% no período entre 

2001 e 2006 e 20,8% entre 2006 e 2010. Já o setor privado apresentou percentuais 

de 84,6; 65,8 e 14,9 para os mesmos períodos, respectivamente. De modo que fica 

evidenciado o processo de expansão da educação superior no Brasil no período 

recente, bem como sua característica de predomínio da iniciativa privada. 

 Nesse ínterim, pode-se fazer a leitura da evolução do número de matrículas, 

tanto para região Norte como para o estado de Rondônia, de acordo com os dados 

da tabela 3. No período 2001-2006, Rondônia apresentou um crescimento de quase 

100% no número de matrículas, dado bastante relevante, em que a parcela maior 

ficou por conta do setor privado, que cresceu cerca de 172%. No período de 2006-

2010 o crescimento ficou desacelerado para o estado de Rondônia, crescendo 

aproximadamente 18% - havendo uma queda (negativa) de 22% no número de 
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matrículas no setor público, saldo este compensado pelo avanço das matrículas no 

setor privado, em torno de 30,9%.  

 

Tabela 3 - Evolução do Número de Matrículas de Graduação Presenciais de 
Instituições de Ensino Superior  

       
  1996 2001 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia - - - 7.887 9.191 17.078 

Região Norte - - - 86.100 55.792 141.892 

Brasil 735.727 1.133.102 1.868.829 939.225 2.091.529 3.030.754 

 
2006 2010 

  Pública  Privada   Total  Pública  Privada   Total  

Rondônia 8.995 25.021 34.016 7.381 32.753 40.134 

Região Norte 128.173 152.381 280.554 152.469 199.889 352.358 

Brasil 1.209.304 3.467.342 4.676.646 1.461.696 3.987.424 5.449.120 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2012). Organizado pelo autor. 

 

 

 Entretanto, quando são confrontados os dados relativos a vagas oferecidas e 

número de ingressos, tem-se um quadro que merece reflexão acerca das 

características da expansão da educação superior no Brasil e as condições de 

acesso. O gráfico 3 apresenta dados sobre a oferta de vagas e ingressos na 

graduação presencial no Brasil no período 2001-2010. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 3 – Vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação presencial 
no Brasil nas IES privadas e públicas 



75 
 

Enquanto o número de vagas oferecidas nos cursos de graduação presencial 

no Brasil cresceu na ordem de 121,5% entre 2001 e 2010, no mesmo período o 

número de ingressos cresceu 53,4%. 

  Em paralelo, tem-se o gráfico 4 com os dados relativos à expansão das vagas 

oferecidas e ingressos nos cursos de graduação à distância no Brasil. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 4 – Vagas oferecidas, ingressos nos cursos de graduação à distância 
no Brasil, em IES privadas e públicas 

 

   

O gráfico 4 mostra o crescimento recente da oferta de vagas nos cursos de 

graduação à distância. Tais dados indicam um descompasso entre expansão de 

vagas oferecidas e número de ingressos - atente-se para o fato de que em 2010 o 

número de vagas oferecidas foi quatro vezes maior que o de ingressos.   

  Certo é que a oferta de cursos em modalidade à distância também tem 

atendido a programas dos últimos governos que visam capacitar profissionais em 

exercício de docência em áreas para as quais não são habilitados (como é o caso 

do programa PARFOR, Plano Nacional de Formação de Professores) ou de 

atendimento a demandas gerais (como é o caso dos cursos ofertados via UAB, 

Universidade Aberta do Brasil), mas além desses a oferta nas instituições privadas 

também tem sido crescente nessa modalidade. 

  Quando se compara a expansão de vagas e número de ingressos 

confrontando dados do setor público com o setor privado, percebe-se claramente a 
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vantagem do setor privado, confirmando a efetivação das estratégias e políticas de 

expansão da Educação Superior na última década.   

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 5 – Vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação presenciais 
nas IES públicas no Brasil 

   

De acordo com o gráfico 5, as vagas oferecidas no setor público cresceram 

73,6% no período 2001-2010, ao passo que o número de ingressos cresceu 67%, 

acompanhando o crescimento no número de vagas praticamente na mesma 

proporção. Esses dados indicam, a priori, necessidades de inflexão nas políticas 

públicas no sentido de maior oferta pelo setor público, uma vez que a ociosidade é 

praticamente nula. Com relação ao setor privado, confrontando os dados de oferta 

de vagas e número de ingressos, tem-se um quadro distinto do setor público.  

O aproveitamento das vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação 

presenciais nas instituições públicas no Brasil, nos anos de 2001, 2006 e 2010 foram 

na escala de 95%, 89% e 91%. Em paralelo, pode-se traçar o aproveitamento das 

vagas oferecidas para instituições privadas, baseado nos dados do gráfico 6, que 

para os anos em análise foram na escala de 68%, 50% e 44%, respectivamente. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 6 – Vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação presenciais 
nas IES privadas no Brasil 

 

Conforme evidenciam os números do gráfico 6, há um aumento acentuado no 

número de vagas ociosas no setor privado. No período 2001-2010 o número de 

vagas no setor privado aumentou em 132,2%, e o número de ingressos aumentou 

apenas 49,2%. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 7 – Vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação presenciais 
nas IES públicas em Rondônia 

 

Ao se confrontar os dados relativos a vagas oferecidas e números de 

ingressos, do setor público com o privado, observa-se para o estado de Rondônia 



78 
 

um quadro de vagas ociosas que acompanha a tendência nacional. Os dados do 

gráfico 7 mostram equilíbrio entre vagas ofertadas e número de ingressos em todos 

os anos referenciados para o setor público, ou seja, o número de vagas ociosas é 

inexpressivo. De outro lado, comparando os mesmos dados para o setor privado, 

apresenta-se outro quadro. 

 Conforme demonstra o gráfico 8, o número de vagas oferecidas de cursos de 

graduação presenciais nas instituições privadas em Rondônia cresceu 251,9%, entre 

2001 e 2010, sendo que no mesmo período o número de ingressos cresceu 73,5%. 

Para os anos de 2001, 2006 e 2010, tem-se um aproveitamento do número de vagas 

oferecidas, por parte das instituições públicas, na ordem de 94%, 98% e 94%, 

respectivamente. Enquanto que as instituições privadas apresentam 

aproveitamentos bem abaixo da média, para os mesmo anos, sendo 83%, 55% e 

40%, respectivamente. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 8 – Vagas oferecidas e ingressos nos cursos de graduação presenciais 
nas IES privadas em Rondônia 

 

Embora a diversificação se justifique do ponto de vista da ampliação do 

acesso, o comportamento do crescimento de vagas ociosas no setor privado aponta 

descompassos entre oferta de recursos humanos e demanda no mercado de 

trabalho, além de ensejar dificuldades em relação ao custeio dos estudos.  

Os dados apresentados indicam expansão da oferta na concepção de 

diversificação, através do maior número de instituições, cursos e vagas, porém 
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desgarrada da concepção do tripé ensino-pesquisa-extensão e das demandas em 

termos de diferenciação, com a oferta de cursos e produção de conhecimento 

atinentes ao desenvolvimento das potencialidades regionais.  

  O desenvolvimento regional ancora-se em políticas que consideram no seu 

processo de planejamento e execução a participação de forma integrada das 

instituições de educação superior, cujas ações impactam na perspectiva de 

alternativas institucionais, no conceito de pertinência da educação superior, voltado 

para um atendimento diferenciado que possibilite geração de novas possibilidades 

produtivas e alternativas de renda. 

 
 

5.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TECNOLÓGICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Conforme já apresentado em capítulos anteriores, a educação superior se 

desenvolveu em Rondônia a partir da década de 1970, quando o Brasil percebeu a 

Amazônia como uma fronteira de recursos que precisava ser integrada à economia 

do país. E os aspectos históricos que influenciaram o perfil de ocupação do espaço 

territorial rondoniense devem ser considerados, pois retratam um perfil de 

desenvolvimento baseado em atividades econômicas tradicionais e crescimento 

econômico.  

No que concerne a algumas análises socioeconômicas, o estado de Rondônia 

apresenta índices razoáveis, ao ser comparado com o restante dos estados 

brasileiros. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,756, sendo o 14° 

colocado no ranking brasileiro e o 3° entre os estados do Norte. A mortalidade 

infantil é de 22,4 a cada mil nascidos vivos, pouco acima da média nacional, que é 

de 22. Mais de 73% da população reside em áreas urbanas. 

 Embora seja muito díspar a distribuição de bens materiais e culturais na 

região, são observadas algumas ações recentes do governo federal que se propõe a 

ampliar a oferta de educação, em especial no nível superior, incluindo programas 

como o PROUNI e a implantação do IFRO no sistema multicampi, de modo a 

atender diferentes demandas. Entretanto, conforme assinalado por Brasil (2007) o 

aumento no número de matrículas aparece historicamente como resposta positiva a 

demandas e pressões sociais em períodos mais agudos de crescimento econômico. 
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Analisando os cursos cadastrados no Ministério da Educação (e-MEC, 2012) 

para o caso da educação superior em nível de bacharelado, licenciatura e 

sequencial, tem-se o seguinte quadro em Rondônia: 52 cursos de bacharelado, 55 

cursos de licenciatura e 4 cursos sequenciais. No âmbito dos cursos superiores de 

tecnologia, tem-se 47 cursos, nas mais diversas áreas. Todos os cursos de nível 

superior são ofertados tanto na modalidade presencial quanto a distância.  

Observe-se que o processo de expansão da educação superior  no Brasil 

ocorre historicamente com a oferta de cursos em áreas tradicionais como Ciências 

Sociais, Direito, Educação, Engenharia e Saúde, refletindo demandas em termos de 

visibilidade e ascensão social. Em Rondônia, o quadro é semelhante. Assim, na 

perspectiva da diversificação, concebe-se a expansão no âmbito das alternativas 

institucionais e aumento de cursos e vagas em áreas historicamente tradicionais.  

 

 

Tabela 4 - Distribuição dos Cursos Superiores de acordo com a 
Modalidade e Grau de Formação 

 

Modalidade 
Qtd. Cursos 

(%) 

Grau 
Bacharelado 

(%) 

Grau 
Licenciatura 

(%) 

Grau 
Sequencial 

(%) 

A Distância 36% 38% 62% 0% 

Presencial 64% 69% 30% 1% 

Fonte: e-MEC/2012. Organizado pelo autor. 

 

  De acordo com os dados da tabela 04, 36% dos cursos superiores em 

Rondônia – exceto o grau de formação em tecnólogo - são na modalidade a 

distância e 64% são na modalidade presencial. Do total dos cursos à distância, tem-

se que 38% são no grau de bacharelado, 62% no grau de licenciatura e nenhum no 

grau sequencial. Do total dos cursos na modalidade presencial, 69% são no grau de 

bacharelado, 30% são no grau de licenciatura e 1% no grau sequencial. 

 A maioria dos cursos superiores oferecidos no estado de Rondônia é no grau 

de licenciatura (cerca de 50%), sendo aproximadamente 47% no grau de 

bacharelado, e apenas 4% no grau de caráter sequencial.  De acordo com o 
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Ministério da Educação (via portal e-Mec, 2012) estão cadastrados 52 cursos no 

grau de bacharelado, entre cursos presenciais e a distância. O quadro 2 apresenta a 

relação dos Cursos Superiores oferecidos em Rondônia, incluindo instituições 

públicas e privadas. 

 

Quadro 2 – Composição da oferta de Cursos Superiores no grau de 
Bacharelado em Rondônia 

 

Eixo/Área Cursos Superiores Bacharelado Qtde 

Agricultura e Veterinária 

Agronomia 
Zootecnia 
Engenharia Florestal 
Engenharia de Produção Agroindustrial 
Engenharia de Pesca e Aquicultura 
Medicina Veterinária 

06 

Ciências, Matemática e 
Computação 

Biomedicina 
Sistemas de Informação 
Física 
Ciências Biológicas 
Ciências Aeronáuticas 
Ciências da Informação 
Estatística 
Geografia 
Informática 

09 

Ciências Sociais, Negócios e 
Direito 

Ciências Contábeis 
Administração 
Administração Pública 
Direito 
Psicologia 
Negócios Imobiliários 
Ciências Econômicas 
Ciências Sociais 
Jornalismo 
Comunicação Social 
Publicidade e Propaganda 
Relações Públicas 

12 

Engenharia, Produção e 
Construção 

Engenharia Elétrica 
Engenharia Ambiental 
Engenharia de Produção 
Engenharia Civil 
Engenharia de Alimentos 
Arquitetura e Urbanismo 

06 

Educação Pedagogia 01 

Saúde e Bem-Estar Social 

Odontologia 
Nutrição 
Enfermagem 
Farmácia 
Fisioterapia 
Serviço Social 
Educação Física 
Terapia Ocupacional 
Fonoaudiologia 
Medicina 

10 
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Serviços 
Segurança Pública 
Gestão Ambiental 
Turismo 

03 

Humanidades e Artes 

Teologia 
Filosofia 
Arqueologia 
Ciências da Religião 
História 

05 

Fonte: Portal e-MEC/Abril (2012). Organizado pelo autor. 

 

 Observando a distribuição da oferta total desse grau de formação, verifica-se 

a concentração em determinadas áreas, com destaque para Ciências Sociais, 

Negócios e Direito, concentrando 12 tipos de cursos, sendo os de Administração e 

Direito os mais ofertados entre as instituições, tanto públicas quanto privadas.  

 Pode-se inferir que a oferta de cursos reflete o panorama dos bens e serviços 

do estado de Rondônia – pautado nos pilares: Comércio, Saúde e Agricultura – pois 

a segunda maior área de concentração é Saúde e Bem-Estar Social, com a oferta de 

10 cursos, seguida pelas áreas de Agricultura e Veterinária e Engenharia, Produção 

e Construção, ambos com a oferta de 6 cursos. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 9 – Distribuição percentual da oferta total de Cursos Superiores, no 
grau de Bacharelado, no estado de Rondônia  

 

De acordo com o gráfico 9, tem-se a distribuição percentual da oferta total de 

cursos superiores conforme grau de formação em nível de Bacharelado no estado 

de Rondônia. Quanto ao grau de licenciatura, existem 55 cursos cadastrados no 
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MEC (portal e-Mec, 2012), entre as modalidades presenciais e à distância. O quadro 

3 apresenta a relação dos cursos superiores nesse grau de formação em Rondônia, 

incluindo instituições públicas e privadas. 

No caso da área de educação, no quadro 2 a educação aparece com o curso 

de pedagogia no grau bacharelado, de pesquisa. E no quadro 3, a área de educação 

é no grau de licenciatura, relacionada à formação de professores. 

 

Quadro 3 – Composição da oferta de Cursos Superiores no grau de 

Licenciatura em Rondônia 

Eixo/Área Cursos Superiores Licenciatura Qtde 

Educação 

Artes – Educação Artística 
Artes Visuais 
Biologia 
Ciências Biológicas 
Ciências Naturais e Biologia 
Ciências Sociais 
Computação 
Educação Física 
Filosofia 
Geografia 
História 
Letras 
Letras – Espanhol 
Letras – Inglês 
Letras – Língua Portuguesa 
Letras – Português 
Letras – Português e Espanhol 
Letras – Português e Inglês 
Matemática 
Música 
 
Normal Superior – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 
 
Normal Superior – Magistério dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 
 
Pedagogia 
Pedagogia – Gestão Escolar 
Pedagogia – Supervisão Pedagógica 
 
Programa Especial de Formação de Docente 
 
Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes 
 
Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – 
Biologia 
 
Programa Especial de Formação  
Pedagógica de Docentes – Filosofia 
 
Programa Especial de Formação  
Pedagógica de Docentes – Matemática 

43 
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Programa Especial de Formação Pedagógica para Formadores 
de Educação Profissional 
 
Sociologia 
Teatro 
Ciências Sociais 
Educação Básica Intercultural 
Enfermagem 
Física 
Informática 
Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Respectivas 
Literaturas 
Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas 
 
Pedagogia – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
Psicologia 
Química 

Fonte: e-MEC/Abril de (2012). Organizado pelo autor. 

 

No que se refere aos cursos superiores de tecnologia, estão cadastrados no 

MEC (via portal e-MEC, 2012), 47 cursos,  nas mais diversas áreas, entre cursos 

presenciais e a distância. O quadro 4 apresenta a relação dos cursos superiores de 

tecnologia oferecidos em Rondônia, incluindo instituições públicas e privadas. 

 

Quadro 4 - Composição da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia 
no Estado de Rondônia 

 

Eixo Cursos Superiores de Tecnologia Qtde 

Ambiente e Saúde 
Gestão Ambiental 
Gestão Hospitalar 

02 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão da Produção Industrial 
Sistemas Elétricos 

02 

Gestão e Negócios 

Administração Legislativa 
Administração Pública 
Comércio Exterior 
Gestão Comercial 
Gestão da Qualidade 
Gestão de Cooperativas 
Gestão de Recursos Humanos 
Gestão Financeira 
Gestão Pública 
Logística 
Marketing 
Negócios Imobiliários 
Processos Gerenciais 
Representação Comercial 
Secretaria Escolar 
Secretariado 

16 

Hospitalidade e Lazer 
Gastronomia 
Gestão de Turismo 
Hotelaria 

03 
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Informação e 
Comunicação 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Gestão da Tecnologia da Informação 
Gestão de Sistemas de Informação 
Redes de Computadores 
Segurança da Informação 
Sistemas para Internet 

06 

Infraestrutura Transporte Terrestre 01 

Processos Gerenciais Gestão de Micro e Pequenas Empresas 01 

Produção Alimentícia Laticínios 01 

Produção Cultural e 
Desing 

Beleza 
Comunicação Institucional 
Design Gráfico 
Multimídia Digital 
Produção Multimídia 
Produção Publicitária 
Web Design e Programação 

07 

Recursos Naturais Agronegócio 01 

Segurança 

Gestão de Segurança Privada 
Gestão de Segurança Pública 
Segurança e Ordem Pública 
Segurança no Trabalho 
Segurança no Trânsito 
Segurança Pública 
Serviços Penais 

07 

Fonte: e-MEC/Abril de (2012). Organizado pelo autor. 

 

  Segundo dados do Ministério da Educação são 27 instituições de educação 

superior cadastradas oferecendo essa modalidade de cursos de graduação no 

estado e deste total apenas 2 são públicas.  

  Observando a distribuição da oferta total desses cursos, verifica-se que há 

concentração em determinadas áreas, com destaque para a área de Gestão e 

Negócios. O gráfico 10 apresenta a distribuição dessa oferta total em termos 

percentuais, conforme eixos tecnológicos definidos pelo MEC no CNCST (2010). 

Analisando-se a composição da oferta como um todo, observa-se que há 

predominância de cursos na área de Gestão e Negócios, com 34%. Tal constatação 

indica demanda por mão de obra também concentrada em algumas áreas, cuja 

verificação sobre o perfil econômico do Estado (seção 5.2) ajuda a aclarar melhor tal 

indicação. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 10 – Distribuição percentual da oferta total de Cursos Superiores de 
Tecnologia em Rondônia, por área 

 

 Em segundo lugar aparecem os cursos ligados às áreas de Produção Cultural 

e Design, e Segurança, cada uma oferecendo 7 cursos, o que de certa forma 

complementa a própria demanda dos cursos de Gestão e Negócios. A parte ligada à 

Informação e Comunicação aparece como sendo o quarto eixo de maior oferta de 

cursos tecnólogos, apresentando 6 cursos, todos ligados à parte de informática. As 

demais áreas apresentam participação pouco significativa no conjunto da oferta. 

 

5.1.1 Educação Superior e Superior Tecnológica  

 

Com base nos dados cadastrados no MEC e conforme apontamentos teórico-

metodológicos, a demonstração e análise dos dados referentes à expansão da 

educação superior tecnológica neste trabalho foram desenvolvidas a partir das 

categorias analíticas (Diversificação e Diferenciação). A diversificação é analisada 

mediante descrição das características do cursos no CNCST (2010), no contexto de 

expansão da educação superior em áreas historicamente tradicionais, conforme 

apresentado no item 5.1.  E no que se refere à diferenciação, também é tratada a 

partir das características dos cursos oferecidos em Rondônia atinentes à formação 
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voltada para especificidades produtivas regionais e controle dos recursos naturais, 

conforme CNCST (2010). Desse modo norteou-se a organização e análise visando à 

resposta ao questionamento da presente pesquisa. 

  Compreende-se a educação superior e superior tecnológica na concepção da 

indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão, cujo papel das instituições 

desenvolve-se de forma pertinente, imbricado no processo de desenvolvimento 

regional, de maneira articulada, envolvendo Estado, governo e sociedade na 

condução das políticas para o desenvolvimento. Neste caso, políticas voltadas para 

o desenvolvimento da região amazônica, especialmente Rondônia.  

Em Rondônia, conforme demonstra o gráfico 11, o número de matrículas nos 

cursos presenciais no grau de formação em tecnólogo apresenta crescimento 

significativo, refletindo o ritmo maior de crescimento de cursos superiores de 

tecnologia em âmbito nacional a partir de 2008, quando o governo brasileiro envidou 

novos esforços na expansão desses cursos. 

 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 11 – Matrículas nos cursos de tecnólogo presenciais em Rondônia 
 
 

Conforme se visualiza no gráfico 11, em conformidade com os dados do 

Ministério da Educação (2011), o número de matrículas nos cursos superiores de 

tecnologia em instituições públicas em Rondônia cresceu 35,37%, enquanto que nas 

instituições privadas o crescimento foi de 40,51%. 
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  Cabe observar que, embora não seja objeto de estudo deste trabalho, a oferta 

dos cursos superiores de tecnologia em Rondônia configura-se com predomínio da 

modalidade à distância. No entanto, a expansão desses cursos na modalidade 

presencial tem apresentado clara tendência de crescimento, conforme atestam os 

dados sobre o crescimento de matrículas nos cursos presenciais no gráfico 11. 

Some-se a esse processo de expansão a recente implantação do IFRO. 

 Neste caminho de análise, cabe observar, conforme os dados apresentados, 

que a educação superior tecnológica em Rondônia vem se expandindo de forma 

diversificada, porém concentrada em algumas áreas. Esta concentração também 

pode ser visualizada em termos de sua distribuição por regiões (conforme Lei 

Complementar Estadual nº 414, de 28 de dezembro de 2007)34 em Rondônia.  

O gráfico 12 apresenta dados relativos à distribuição da oferta total de cursos 

superiores em relação ao número de municípios em que esses cursos são 

oferecidos. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 12 – Distribuição da oferta total de cursos superiores de tecnologia em 
Rondônia por região 

 

  De acordo com os dados do gráfico 12, considerando o número de vezes que 

um mesmo curso é oferecido, tem-se que a maior parte da oferta total de cursos 

superiores de tecnologia se concentra na região de Porto Velho, contando com 

aproximadamente 29% da oferta total dos cursos superiores tecnológicos, seguido 

                                                 
34

 http://www.ale.ro.gov.br/Portal/go.asp?idMenu=27, acesso em 15 de abril de 2012. 

http://www.ale.ro.gov.br/Portal/go.asp?idMenu=27
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pela região de Ji-Paraná, que conta com 24% da oferta total de cursos nesse grau 

de formação. E em seguida, aparecem as regiões de Ariquemes e Guajará Mirim, 

que apresentam 10% da oferta global dos cursos tecnológicos. 

 Os gráficos a seguir apresentam a distribuição dos cursos superiores de 

tecnologia com relação às quatro regiões de Rondônia que apresentaram altos 

índices de concentração desses cursos em relação à oferta global do estado. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 13 – Concentração de cursos superiores de tecnologia por eixos na 
região de Porto Velho 

 

 Na região de Porto Velho, a maior concentração, como nas demais regiões, 

fica a cargo do eixo Gestão e Negócios, como ilustrado no gráfico 13. Nesta região, 

este eixo é responsável por aproximadamente 61% dos cursos ofertados. Já o eixo 

Informação e Comunicação corresponde a 12% da oferta, seguido pelos eixos 

Segurança e Ambiente e Saúde, que são responsáveis por 6% da oferta total de 

cursos neste grau de formação. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 14 – Concentração de cursos superiores de tecnologia por eixos na 
região de Ji-Paraná 

 

 Da mesma forma, na região de Ji-Paraná, como consta no gráfico 14, o eixo 

Gestão e Negócios é responsável por 58% da oferta total de cursos superiores de 

tenologia, seguido pelo eixo Informação e Comunicação, que apresenta peso de 

11%, e por fim, o eixo Produção Cultural e Design, que apresenta 8% da oferta 

global. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 15 – Concentração de cursos superiores de tecnologia por eixos na 
região de Ariquemes 
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 O gráfico 15 oferece a ilustração da oferta de cursos superiores de tecnologia 

na região de Ariquemes, que também apresenta a mesma concentração por eixos 

das regiões analisadas anteriormente. O eixo Gestão e Negócios corresponde a 

52% da oferta total de cursos neste grau, seguido pelo eixo Informação e 

Comunicação, que apresenta um peso de 16%. Em igualdade, os eixos Ambiente e 

Saúde e Produção Cultural e Design são responsáveis por aproximadamente 8%, 

respectivamente, da oferta total na região. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 16 – Concentração de cursos superiores de tecnologia por eixos na 
região de Guajará Mirim 

 

 Por fim, quanto à distribuição dos cursos superiores de tecnologia por eixo, na 

região de Guajará Mirim, retratada no gráfico 16, verifica-se também forte 

concentração no eixo de Gestão e Negócios, que é responsável por 58% da oferta 

total de cursos deste nível, seguido pelo eixos Informação e Comunicação e o eixo 

Segurança, respondendo cada um por 11% da oferta total na região. 
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  Figura 3 – Concentração dos Cursos Superiores de Tecnológia em 

Rondônia conforme Regiões e Eixos Tecnológicos da EST (CNCST, 2010) 

 

 

 

 

  Conforme retratado na figura 3, o oferta da educação superior tecnológica em 

Rondônia apresenta-se de forma concentrada em áreas tradicionais, como por 

exemplo, o eixo Gestão e Negócios, que está relacionado à área de ciências sociais, 

contemplada historicamente no conjunto da expansão da oferta no estado. Portanto, 

tem-se um quadro de expansão que atende aos requisitos da diversificação, porém 

com baixo grau de diferenciação, dada a pouca incidência de cursos em áreas 

voltadas para as demandas regionais em termos de alternativas de emprego e 

renda, como é caso do eixo Recursos Naturais. 

 

5.2 PERFIL ECONÔMICO DO DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA  

 

  Conforme problema de pesquisa deste trabalho, o estudo em questão visa 

responder como ocorre a articulação da expansão da educação superior tecnológica 

em Rondônia com o planejamento para o desenvolvimento.  

  Nesse contexto, a apresentação dos resultados do PIB no período 2004-2008, 

disponibilizados pela SEPLAN, é justificada por retratar as características da 
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economia rondoniense no período recente, que refletem a execução de políticas 

para o desenvolvimento a partir de planejamentos anteriores.  

  Nesse sentido, considera-se pertinente ter em conta o retrato da economia 

rondoniense como parâmetro, uma vez que o PPA considerado no problema de 

pesquisa impacta nos setores produtivos geradores de renda, que compõem o PIB.  

 De acordo com a SEPLAN, no ano de 2008 o PIB de Rondônia apresentou 

um valor de R$ 17,9 bilhões, com uma taxa média de crescimento no período 2003-

2008 de 5,8%. Fica evidente que o crescimento econômico em Rondônia tem sido 

relativamente acelerado, ou seja, na comparação com outras regiões do país 

apresenta taxas de crescimento acima da média, ensejando certa preocupação com 

relação aos setores que estão impulsionando esse crescimento.  

  A tabela 5 apresenta a participação percentual no Valor Adicionado Bruto35 

dos principais setores produtivos e respectivas atividades produtivas no Estado de 

Rondônia. 

 

Tabela 5 – Participação percentual das atividades econômicas no Valor 

Adicionado Bruto de Rondônia 

 

Atividades 2004 2005 2006 2007 2008 

Agropecuária 22,0 20,5 19,5 20,3 23,0 

Agricultura, Silvicultura e Exploração Florestal. 8,7 8,4 7,0 7,9 9,5 

Pecuária e Pesca 13,3 12,1 12,4 12,4 13,5 

 

Indústria 12,7 13,9 14,2 14,6 12,4 

Indústria Extrativa Mineral 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 

Indústria de Transformação 6,2 9,6 6,3 6,7 6,2 

Construção 4,3 2,8 4,2 4,5 4,0 

Produção e distribuição de eletricidade e gás, 

água, esgoto e limpeza urbana. 

1,7 1,4 3,2 3,1 2,0 

                                                 
35

 Refere-se à metodologia utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 
cálculo do PIB. No cálculo do valor adicionado bruto são considerados os valores dos bens e serviços 
finais produzidos e deduzidos os respectivos valores dos bens e serviços intermediários utilizados na 
produção dos bens finais. Desse modo, é possível verificar a participação de cada atividade 
produtiva, bem como os principais setores, na composição do PIB ou da RENDA BRUTA, que 
contabilmente são conceitos equivalentes. 
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Serviços 65,3 65,6 66,3 65,0 64,6 

Comércio e Serviços de manutenção e 

reparação 

16,0 16,3 11,8 13,1 15,8 

Serviços de alojamento e alimentação 1,4 1,3 0,9 1,1 0,8 

Transportes, Armazenagem e Correio. 2,7 2,0 2,8 2,8 2,7 

Serviços de informação 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 

Intermediação Financeira, Seguros e 

Previdência Complementar. 

2,1 2,4 2,6 2,8 2,4 

Serviços prestados às famílias e associativos 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 

Serviços prestados às empresas 1,5 1,5 2,1 1,9 1,7 

Atividades imobiliárias e aluguel 9,0 8,5 8,8 8,8 7,7 

Administração, saúde e educação públicas. 27,1 27,5 31,1 28,8 27,9 

Saúde e educação mercantis 1,1 0,9 1,4 1,4 1,2 

Serviços domésticos 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

Fonte: SEPLAN/RO (2012). Organizado pelo autor. 

 

 O gráfico 17 apresenta a participação percentual de cada setor principal no 

valor adicionado bruto para os anos de 2004-2008. Rondônia apresenta-se como um 

estado que ainda depende consideravelmente do setor público na geração de renda.  

Conforme dados apresentados, verifica-se que no setor de Serviços ganham 

destaque as atividades de Administração, Saúde e Educação públicas, as quais 

mantiveram uma participação média próxima a 30% no setor. Este setor, no 

conjunto, representa em média 65% de todo o valor produtivo no período 2004-2008. 

Observe-se, em consonância, que se tratam de áreas semelhantes às que mostram 

maior concentração na composição da oferta de cursos de educação superior no 

estado. 
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Fonte: SEPLAN/RO (2012). Organizado pelo autor. 

Gráfico 17 – Participação percentual dos setores no Valor Adicionado Bruto de 
Rondônia: 2004 – 2008 

 

E esse quadro de dependência do setor público indica a necessidade de 

planejamento para a geração e incremento de atividades produtivas, que 

possibilitem alternativas de geração de renda, que, por sua vez, significam maiores 

possibilidades de aumento da base de arrecadação tributária e, portanto, maior 

atendimento às necessidades de desenvolvimento do estado. 

Com relação ao setor Agropecuário, as atividades de Pecuária e Pesca 

representaram 13% de participação média dentro do setor, enquanto que 

Agricultura, Silvicultura e Exploração Florestal apresentaram uma participação média 

de 8%. A questão que enseja preocupação é que o setor Agropecuário, no conjunto, 

representa mais de 20%, em média, no valor adicionado bruto. Dado que o setor de 

serviços participa dessa geração de valor com aproximadamente 65%, evidencia-se 

que o incremento em termos de atividades produtivas que agreguem valor à 

produção mostra-se incipiente, uma vez que o setor Indústria representa 

aproximadamente 13% da produção, e dentro dele destaca-se o setor de 

Construção. 

 De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 414, de 28 de dezembro de 

2007, a regionalização de Rondônia (não sendo especificado o critério) ficou 

instituída da seguinte forma: 
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Quadro 5 - Regiões do estado de Rondônia e seus respectivos municípios  

Região Municípios Qtde 

Região I – Porto Velho 
 

Candeias do Jamari 
Itapuã do Oeste 
Porto Velho 

03 

Região II – Ariquemes 

 

Alto Paraíso 
Ariquemes 
Buritis 
Cacaulândia 
Campo Novo de Rondônia 
Cujubim 
Monte Negro 
Rio Crespo 

08 

Região III – Jarú 

 

Governador Jorge Teixeira 
Jaru 
Machadinho do Oeste 
Theobroma 
Vale do Anari 

05 

Região IV – Ouro 

Preto do Oeste 

 

Mirante da Serra 
Nova União 
Ouro Preto do Oeste 
Vale do Paraíso 

04 

Região V – Ji Paraná 

 

Alvorada D´Oeste 
Ji-Paraná 
Presidente Médici 
Teixeirópolis 
Urupá 

05 

Região VI – Cacoal 

 

Cacoal 
Espião D´Oeste 
Ministro Andreazza 
Parecis 
Pimento Bueno 
Primavera de Rondônia 
São Felipe D´Oeste 

07 

Região VII – Vilhena 

 

Cabixi 
Cerejeiras 
Chupinguaia 
Colorado do Oeste 
Corumbiara 
Pimenteiras do Oeste 
Vilhena 

07 

Região VIII – Rolim de 

Moura 

 

Alta Floresta D´Oeste 
Alto Alegre dos Parecis 
Castanheiras 
Nova Brasilândia D´Oeste 
Novo Horizonte do Oeste 
Rolim de Moura 
Santa Luiza D´Oeste 

07 

Região IX – São 

Francisco do Guaporé 

 

Costa Marques 
São Francisco do Guaporé 
São Miguel do Guaporé 
Seringueiras 

04 

Região X – Guajará 

Mirim 

 

Guajará-Mirim 
Nova Mamoré 

02 

Fonte: Seplan – Secretaria de estado do planejamento e coordenação geral (2012). 
Organizado pelo autor. 
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A tabela 6 apresenta a participação das atividades econômicas, agregadas 

por setor, de acordo com as regiões instituídas, no período 2004-2008. 

 

Tabela 6 – Participação percentual das atividades econômicas no Valor 

Adicionado Bruto de Rondônia por regiões 

 

Regiões Agropecuária Indústria Serviços Total 

Rondônia 100,00 100,00 100,00 100,00 

Região I – Porto Velho 8,25 26,98 36,44 28,77 

Região II – Ariquemes 15,40 12,78 9,98 11,58 

Região III – Jarú 11,63 8,78 5,80 7,51 

Região IV – Ouro Preto do Oeste 6,04 2,62 3,37 3,89 

Região V – Ji Paraná 8,40 14,27 10,63 10,57 

Região VI – Cacoal 12,30 9,91 10,30 10,71 

Região VII – Vilhena 14,12 13,90 9,40 11,05 

Região VIII – Rolim de Moura 13,45 7,24 6,73 8,34 

Região IX – São Francisco do Guaporé 7,33 1,74 2,88 3,76 

Região X – Guajará Mirim 3,08 1,78 4,47 3,82 

Fonte: SEPLAN/RO (2012). Organizado pelo Autor. 

 

De acordo com os dados da tabela 6, no setor Agropecuário as cinco maiores 

regiões em termos de participação no valor adicionado são Ariquemes, Vilhena, 

Rolim de Moura, Cacoal e Jarú.  No setor Indústria, destacam-se as regiões de 

Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Ariquemes e Cacoal. Já no setor de Serviços, 

aparecem com maior destaque as regiões de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, 

Ariquemes e Vilhena. Por fim, em termos totais de participação, destacam-se as 

regiões de Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná. 

 Atente-se para o caso do setor Indústria, em que as regiões de Porto Velho, 

Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena representam aproximadamente 70% do valor 

adicionado pelo setor. Chama a atenção o fato de que, no setor Industrial, a região 

de Porto Velho participa com 26,98%, indicando falta de capilaridade - o que é 

confirmado pela baixa participação da indústria de transformação em todo o Estado. 

  Cabe registrar que o PIB em Rondônia apresentou trajetória de crescimento 

no período aqui analisado, conforme gráfico 18 que apresenta dados em valores 

correntes do PIB do estado para o período de 2004 a 2010, sendo que o valor de 

2010 foi estimado com base na participação percentual de Rondônia no PIB nacional 

no ano de 2009. 
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De acordo com a SEPLAN (2011) verificou-se no período 2004-2008, em 

todas as regiões, um elevado grau de dependência em relação às atividades do 

setor público, cuja participação gravitou em torno de um percentual próximo de 30% 

em todas as regiões.  

Fica evidenciado que Rondônia caracteriza-se por um perfil econômico 

baseado em atividades econômicas tradicionais, especialmente nos setores 

Agropecuário e de Serviços, com baixo valor agregado à sua produção, dado que o 

nível de industrialização mostra-se incipiente. 

  Isso significa que mesmo com a trajetória de crescimento econômico no 

estado, conforme demonstra o gráfico 18, a participação de setores como 

Agropecuária e Indústria não foi suficiente para provocar alterações substantivas em 

termos composição geral do PIB, prevalecendo, portanto, a importância do setor de 

serviços na geração de renda, e dentro dele atividades de administração, saúde e 

educação públicas.  

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 18 – Evolução do PIB nominal do estado de Rondônia 
 

  Essa questão recai sobre o desafio do desenvolvimento calcado na utilização 

racional dos recursos naturais, uma vez que a não agregação de valor à produção e 

a falta de alternativas produtivas e geradoras de renda acabam por pressionar a 

expansão das próprias atividades convencionais e de menor valor agregado, 

implicando que sejam tomadas medidas na implementação de políticas e 

planejamentos específicos para desenvolvimento da região. 
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5.3 RELAÇÃO ENTRE O PERFIL DO DESENVOLVIMENTO E AS 
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TECNOLÓGICA  

 
 

 Considerando as possibilidades de articulação da expansão da educação 

superior tecnológica com o planejamento para o desenvolvimento em Rondônia, 

conforme as categorias Desenvolvimento Tradicional, Desenvolvimento Sustentável, 

Diversificação e Diferenciação, foram levantados dados sobre o processo de 

planejamento e execução dos programas governamentais contidos no Plano 

Plurianual de Rondônia no período 2008-201136. 

 Quanto ao desenvolvimento tradicional, este é percebido nas categorias 

temáticas identificadas no PPA quando revelam planejamento voltado para 

atividades econômicas tradicionais, formação profissional e Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). No que se refere ao desenvolvimento sustentável, este é 

verificado no âmbito do planejamento para o desenvolvimento socioeconômico, 

desenvolvimento regional, diversificação produtiva, preservação de recursos naturais 

e ações voltadas para ciência, tecnologia & inovação (CTi). 

  A partir das características do cursos superiores de tecnologia oferecidos em 

Rondônia, descritas no CNCST (2010), são estabelecidos os cruzamentos 

considerando as concepções de diversificação e diferenciação em relação ao 

desenvolvimento tradicional e ao desenvolvimento sustentável. 

Os gráficos a seguir apresentam resultados relativos às categorias temáticas 

do PPA considerando o número de programas do eixo 01 em que cada categoria é 

identificada no conjunto dos 18 programas analisados (Apêndice B), que revelam 

características conforme concepções teóricas relativas ao desenvolvimento 

tradicional ou sustentável.  

   

 

                                                 
36

 A análise foi desenvolvida com base nos relatórios disponíveis de avaliação dos resultados do PPA  
por parte da SEPLAN, elaborados em 2008, 2009 e 2010. A avaliação realizada em 2011 não se 
encontra disponível. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 19 – Resultados da categoria temática Administração e Operação 
Pública 

 

 

  Conforme demonstra o gráfico 19, observa-se na categoria Administração e 

Operação Pública predominância para o desenvolvimento tradicional. Dentro dessa 

categoria, foram identificados resultados no conteúdo do PPA relativos a atividades 

administrativas e operacionais; atividades de fiscalização; dotação de infraestrutura 

administrativa e operacional; inspeção Sanitária; manutenção administrativa e 

operacional. Tais resultados apontam coerência com o desenvolvimento tradicional 

ou crescimento econômico ao revelarem perfil de atividades convencionais no setor 

público. Ainda nesta categoria, conforme demonstra o gráfico 19, é verificada uma 

ocorrência para o desenvolvimento sustentável. Esse resultado está relacionado ao 

monitoramento ambiental e aparece no programa de Incentivo ao Desenvolvimento 

Agrícola no eixo 1 do PPA. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 20 – Resultados da categoria temática Políticas de Desenvolvimento 
Regional 

 

  De acordo com o gráfico 20, verificam-se na categoria Políticas de 

Desenvolvimento Regional indicações de predomínio para o desenvolvimento 

sustentável. Nesta categoria estão identificados temas relativos a apoio ao 

desenvolvimento; apoio ao desenvolvimento do turismo; apoio ao desenvolvimento 

industrial; apoio ao desenvolvimento urbano; articulação de políticas 

governamentais; assistência técnica; concessão de microcréditos; cooperação 

técnica; incentivo ao crescimento econômico; incentivo ao desenvolvimento 

industrial. Esses resultados revelam perfil de atividades tradicionais, mesmo no que 

refere à questão do turismo, pois aparece no conteúdo de forma genérica, sem 

especificar resultados em termos de estratégias de desenvolvimento considerando 

as potencialidades regionais e os recursos naturais.  

Também são identificados nesta categoria resultados como articulação de 

políticas para o desenvolvimento regional; compensações sociais do crescimento 

econômico; desenvolvimento de arranjos produtivos locais e; incentivo à 

diversificação produtiva. Esses resultados, que aparecem em nove dos programas 

analisados, revelam coerência com o desenvolvimento sustentável ao mostrar ações 

ligadas às alternativas e potencialidades produtivas regionais.  

No caso das compensações sociais do crescimento, justifica-se seu 

enquadramento na categoria a partir da concepção do desenvolvimento sustentável 

levando em conta questões de desenvolvimento em termos econômicos, sociais e 

ambientais, ou seja, ele agrega, extrapola a ideia de crescimento econômico, na 

qual as questões de desenvolvimento e sustentabilidade não estão implicadas. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 21 – Resultados da categoria temática Análise Socioeconômica 

 

  Na categoria Análise Socioeconômica, conforme mostra o gráfico 21, são 

identificados resultados condizentes com o desenvolvimento tradicional, ligados à 

análise de dados socioeconômicos, supervisão e fiscalização de atividades 

econômicas, condizentes com atividades convencionais do setor público. 

 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 22 – Resultados da categoria temática Pesquisa & Desenvolvimento 

 

  Conforme verificado no gráfico 22, a categoria Pesquisa & Desenvolvimento 

apresenta resultados para o desenvolvimento tradicional, mesmo em se tratando de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), dado que ações relativas a P&D estão em 

coerência com as teorias de crescimento econômico. Portanto, nesta categoria, ao 

serem verificados elementos do conteúdo do PPA relacionados ao apoio à pesquisa 

e atividades de P&D, cumpre esclarecer, conforme reflexões no plano teórico 
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(Capítulo 2, seção 2.1), que o apoio à pesquisa está para o desenvolvimento 

tradicional no âmbito da concepção da produção de conhecimento como fator do 

crescimento endógeno, cujo incremento tecnológico reflete em aumento da 

produtividade marginal do capital e da eficiência produtiva do trabalho. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 23 – Resultados da categoria temática Ciência, Tecnologia & Inovação 

   

Diferentemente dos resultados da categoria P&D, são verificados no gráfico 

23 resultados para a categoria Ciência, Tecnologia & Inovação (CTi) concernentes à 

concepção de desenvolvimento sustentável. Os resultados da categoria estão 

relacionados a apoio ao desenvolvimento tecnológico, inclusão digital e política de 

CTi. Justifica-se do ponto de vista teórico que, no âmbito das estratégias 

competitivas regionais, não bastam apenas gastos em P&D, mas uma visão 

sistêmica em termos de inovação tecnológica como elemento propulsor para o 

surgimento de alternativas tecnológicas que gerem novos produtos e processos. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 24 – Resultados da categoria temática Complexo de Infraestrutura 
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  De acordo com o gráfico 24, a categoria Complexo de Infraestrutura 

apresenta predominância de resultados para o desenvolvimento tradicional. Os 

resultados dessa categoria estão ligados a temas como dotação de infraestrutura 

rodoviária, aeroviária, energética, transporte, saneamento básico, logística, 

industrial, rural e urbana. Tais resultados são condizentes com a concepção de 

crescimento econômico tradicional, baseado em atividades econômicas 

convencionais de modo geral. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 25 – Resultados da categoria temática Recursos Naturais 

 

 Conforme demonstra o gráfico 25, verifica-se predominância na categoria 

Recursos Naturais concernente ao desenvolvimento sustentável. Os resultados 

estão ligados a elementos no PPA relacionados ao controle dos recursos naturais, 

gestão dos recursos naturais e proteção ambiental. Esses resultados, portanto, são 

condizentes com a concepção de desenvolvimento sustentável ao revelarem 

preocupação com o controle dos recursos naturais no curso do desenvolvimento. 
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Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 26 – Resultados da categoria temática Desenvolvimento Agroindustrial 

 

  O gráfico 26 apresenta predominância de resultados da categoria 

Desenvolvimento Agroindustrial coerentes com o desenvolvimento tradicional. Nesta 

categoria estão considerados elementos do conteúdo atinentes ao apoio a 

atividades agropecuárias tradicionais, apoio ao desenvolvimento agroindustrial e 

apoio ao desenvolvimento rural. Esses resultados são condizentes com atividades 

tradicionais, dentro da concepção teórica de crescimento econômico, pois não 

especificam atributos em termos socioambientais. 

 

 
Elaborado pelo próprio autor (2012). 

Gráfico 27 – Resultados da categoria temática Orientações Educacionais 

 

  Os resultados verificados no gráfico 27 mostram predominância na categoria 

Orientações Educacionais voltada para o desenvolvimento tradicional. Esses 

resultados são relativos a elementos do conteúdo ligados à educação sanitária e 

qualificação profissional. São também verificados resultados relativos à educação 

ambiental, concernentes à concepção de desenvolvimento sustentável. Merece 
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observação o caso da qualificação profissional à luz das concepções teóricas acerca 

do desenvolvimento tradicional, ou seja, justifica-se seu enquadramento no âmbito 

das explicações das fontes do crescimento econômico compreendendo a 

capacitação profissional como fator importante para a geração e difusão de 

conhecimentos de modo a aumentar a eficiência marginal da produtividade do 

trabalho. 

 Com base nas análises do conteúdo do PPA, é possível agrupar as 

categorias temáticas em relação à sua classificação com a concepção de 

desenvolvimento tradicional e sustentável, a partir da estruturação em um quadro 

comparativo, conforme segue: 

 

Quadro 6 - Quadro comparativo das Categorias Temáticas do PPA em relação 

a desenvolvimento tradicional e sustentável 

 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Administração e Operação Pública 

Análise Socioeconômica 

Complexo de Infraestrutura 

Desenvolvimento Agroindustrial 

Orientações Educacionais 

Pesquisa & Desenvolvimento 

Ciência, Tecnologia & Inovação. 

Políticas de Desenvolvimento Regional 

Recursos Naturais 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2012). 

   

De acordo com a análise e demonstrações gráficas em relação ao conteúdo 

do PPA, o quadro 06 mostra que na perspectiva do desenvolvimento sustentável 

estão 03 categorias, sendo: CTi, políticas de desenvolvimento regional e recursos 

naturais. As demais categorias estão para o desenvolvimento tradicional.  

  Tem-se, portanto, um retrato do perfil do planejamento em Rondônia com 

tendência para o desenvolvimento tradicional, de modo a refletir no perfil econômico 

do estado um processo de desenvolvimento baseado nas premissas do crescimento 

econômico pautado em atividades tradicionais inerentes a esse processo, 

mantendo-se as atividades produtivas já existentes, com tendência maior para o 

aprofundamento do capital nestas áreas produtivas, em detrimento ao alargamento 

do capital em termos de alternativas produtivas regionais. 
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5.3.1 Educação superior tecnológica em Rondônia: diversificação e 
diferenciação 

 

No caminho de análise dos dados da pesquisa, desenvolveu-se a análise 

relativa à educação superior tecnológica, conforme dados apresentados na 

introdução deste capítulo e na seção 5.1. Para a análise dos dados da EST 

procedeu-se ao agrupamento dos cursos em 10 eixos tecnológicos, propostos pelo 

CNCST (2010). A análise foi realizada a partir da descrição de cada curso informado 

no CNCST (2010), de modo a verificar se o curso apresenta características atinentes 

à diversificação ou diferenciação, bem como seu enquadramento em relação ao 

desenvolvimento tradicional ou desenvolvimento sustentável.   

Concebe-se a diversificação no CNCST (2010) cuja apresentação do curso 

apresente características atinentes à formação profissional em áreas tradicionais, 

historicamente oferecidas no estado, portanto relacionadas ao desenvolvimento 

tradicional.  Quanto à diferenciação, esta é considerada quando o CNCST (2010) 

informa descrição de formação profissional consoantes a áreas relacionadas ao 

desenvolvimento de alternativas produtivas regionais e preservação dos recursos 

naturais, coerentes com a concepção de desenvolvimento sustentável. 

No eixo ambiente e saúde foram identificados na composição da oferta em 

Rondônia os cursos de gestão ambiental e gestão hospitalar. Com base nas 

informações sobre os cursos superiores de tecnologia apresentadas no CNCST 

(2010), são verificadas algumas características e atribuições profissionais para o 

curso de gestão ambiental, dentre elas: 

 

[...] Regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, 
[...], análise de impacto ambiental, elaboração de laudos e pareceres [...], 
podendo elaborar e implantar ainda políticas e programas de educação 
ambiental, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e a 
preservação da natureza. (CNCST, 2010, p.12). 
 

 

  De acordo com tais características, observa-se que o curso de gestão 

ambiental apresenta consonância com a concepção de diferenciação e 

desenvolvimento sustentável ao revelar perfil de formação condizente com as 

especificidades regionais em termos desenvolvimento com controle dos recursos 

naturais.  
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Quanto ao curso de gestão hospitalar, este indica coerência com a concepção 

de diversificação e desenvolvimento tradicional, uma vez que a formação está ligada 

ao desenvolvimento de atividades convencionais de “[...] planejamento, organização 

e gerenciamento dos processos de trabalho em saúde, envolvendo a área de gestão 

de pessoas, materiais e equipamentos [...]”. (CNCST, 2010, p. 12). 

  No eixo controle e processos industriais foram identificados 02 cursos: gestão 

da produção industrial e sistemas elétricos. Tais cursos apresentam características 

condizentes com um processo de expansão diversificada da educação superior 

tecnológica em acordo com a concepção de desenvolvimento tradicional, uma vez 

que não agregam atributo para além de uma formação voltada para atuação nas [...] 

organizações industriais, buscando a melhoria da qualidade e produtividade 

industrial [...] [e na] [...] implantação, construção, manutenção e operação de 

sistemas de distribuição de energia elétrica urbana e rural. (CNCST, 2010, p. 24 e 

29).  

  Nesse mesmo sentido de expansão diversificada, estão os cursos 

identificados no eixo gestão e negócios, que são: administração legislativa; 

administração pública; comércio exterior; gestão comercial; gestão da qualidade; 

gestão de cooperativas; gestão de micro e pequenas empresas; gestão de recursos 

humanos; gestão financeira; gestão pública; logística; marketing; negócios 

imobiliários; processos gerenciais; representação comercial; secretaria escolar e; 

secretariado. De acordo com o CNCST (2010), este eixo: 

 

Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e 
processos referentes a negócios e serviços presentes em organizações 
públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação. Este eixo 
caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, 
técnicas de comercialização, ferramentas de informática, estratégias de 
marketing, logística, finanças, relações interpessoais, legislação e ética. (p. 
32). 

 
 

  De modo que, mediante análise das características contidas no CNCST 

(2010) sobre os cursos identificados para Rondônia no eixo gestão e negócios, é 

possível inferir que estão em consonância com a concepção de desenvolvimento 

tradicional, dado que apresentam características de formação profissional ao 

contribuírem para aumentar a produtividade do trabalho e a eficiência marginal do 

capital. Ou seja, não agregam informações para além da concepção de 
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desenvolvimento pautada em fatores atinentes ao crescimento econômico. De modo 

que não se percebe na descrição do perfil desses cursos especificações relativas ao 

desenvolvimento sustentável.  

  No que se refere ao eixo hospitalidade e lazer, aparecem os cursos de 

gastronomia, gestão de turismo e hotelaria. Quanto aos cursos de gastronomia e 

gestão de turismo, estes apresentam conforme CNCST (2010) características de 

atuação 

  

[no caso da gastronomia], compreendendo as] [...] diferentes fases dos 
serviços de alimentação, considerando os aspectos culturais, econômicos e 
sociais [...] [e no caso da gestão de turismo] [...] A identificação dos 
potenciais turísticos [...], considerando a diversidade cultural e os aspectos 
socioambientais para o desenvolvimento local e regional [...]. (p. 44-45-46).  

 

  Portanto, os cursos de gastronomia e gestão de turismo são concebidos na 

perspectiva de diferenciação e desenvolvimento sustentável, dada a observância na 

descrição da formação nesses cursos, contida no CNCST (2010), condizente com o 

desenvolvimento de atividades econômicas a partir de potencialidades locais. Já o 

curso Hotelaria, ao apresentar características de formação, em termos gerais, 

relativas a atividades econômicas convencionais, é concebido no escopo de análise 

como atinente à diversificação e desenvolvimento tradicional. 

  No eixo informação e comunicação foram identificados os seguintes cursos: 

análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da tecnologia da informação; gestão 

de sistemas de informação; redes de computadores; segurança da informação; 

sistemas para internet. Verifica-se no CNCST (2010, p. 48), que este eixo “Abrange 

ações de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e 

manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à informática e 

telecomunicações”. Assim, de acordo com o CNCST (2010), a descrição da 

formação nos cursos relacionados ao eixo informação e comunicação indica 

coerência com o processo de expansão diversificada educação superior tecnológica, 

condizente com o desenvolvimento tradicional. 

  O eixo infraestrutura aparece com o curso de transporte terrestre. Conforme o 

CNCST (2010, p. 66) o curso caracteriza-se por uma formação voltada para a 

“Gestão e integração estratégica dos modais de transportes, elaboração e análise 

dos indicadores de desempenho, além do gerenciamento de risco no transporte [...]”. 

Nesse sentido, considera-se o curso no âmbito do processo de diversificação, 
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contribuindo para a formação profissional de modo a possibilitar o aumento da 

produtividade do trabalho e eficiência marginal do capital. 

  Com relação ao eixo produção alimentícia, foi identificado o curso em 

laticínios. Observa-se no CNCST (2010) que:  

 

O tecnólogo em Laticínios atua no segmento de industrialização do leite. 
Planeja, gerencia, implanta e controla todas as etapas do processo 
produtivo de derivados, desde o recebimento da matéria-prima até o 
produto final. (p. 79). 

 
  Nesse sentido, não obstante o curso em Laticínios estar diretamente 

relacionado a possibilidades de ganhos de produtividade e agregação de valor à 

produção pecuária, sua característica de formação é condizente com a 

diversificação da expansão da educação superior tecnológica e o desenvolvimento 

em bases tradicionais, dado que as atividades de P&D são condizentes com 

concepção de crescimento econômico. Ou seja, não é possível, mediante 

informações do CNCST (2010), o enquadramento do curso na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, que leva em conta ações integradas de ciência e 

tecnologia visando as potencialidades regionais e o controle dos recursos naturais. 

  No que concerne ao eixo produção cultural e design, foram identificados os 

seguintes cursos: beleza; comunicação institucional; design gráfico; multimídia 

digital; produção multimídia; produção publicitária e; web design e programação. De 

acordo com CNCST (2010) este eixo:  

 

[...] Abrange atividades de criação, desenvolvimento, produção, edição, 
difusão, conservação e gerenciamento de bens culturais e materiais, ideias 
e entretenimento, podendo configurar se em multimeios, objetos artísticos, 
rádio, televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, fotografia, 
publicidade e nos projetos de produtos industriais [...]. (p. 82). 

 

  Com base na análise da descrição da formação nos cursos pertencentes ao 

eixo produção cultural e design, verifica-se que seus perfis de formação indicam 

coerência com atividades econômicas convencionais e, portanto, estão 

contemplados no contexto de diversificação de modo a contribuir para formação 

profissional em áreas atinentes ao crescimento econômico. 

  No eixo recursos naturais foi identificado o curso em agronegócio. Conforme 

informações verificadas no CNCST (2010): 
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O tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza soluções 
tecnológicas competitivas para o desenvolvimento de negócios na 
agropecuária a partir do domínio dos processos de gestão e das cadeias 
produtivas do setor. (p. 106). 
 

 
  Embora o curso em Agronegócio esteja localizado no eixo recursos naturais, 

suas características de formação são coerentes com atividades econômicas 

tradicionais, contribuindo com as possibilidades de ganhos de produtividade no setor 

de agronegócio de modo geral. Portanto, a oferta desse curso está em consonância 

com a expansão diversificada da oferta da educação superior tecnológica. 

  Por fim, no eixo segurança foram identificados os seguintes cursos: gestão de 

segurança privada; gestão de segurança pública; segurança e ordem pública; 

segurança no trabalho; segurança no trânsito; segurança pública e serviços penais. 

De acordo com o CNCST (2010, p. 114) o eixo segurança: 

  

[...] vincula-se com as áreas de formação de profissionais de segurança 
pública, segurança privada, defesa social e civil e segurança do trabalho. 
Envolve a atuação em espaços públicos e privados. 

 

  Nesse sentido, os cursos relacionados à segurança são percebidos na 

perspectiva da diversificação da oferta de cursos superiores de tecnologia de forma 

a contribuir com uma formação profissional coerente com atividades convencionais 

no setor público e no setor privado. 

 Com base na análise das características da oferta da educação superior 

tecnológica em Rondônia, de acordo com o CNCST (2010) e as concepções teóricas 

acerca da diversificação e a diferenciação, é possível agrupar os eixos dos cursos 

em relação a sua classificação para o desenvolvimento tradicional ou sustentável, 

conforme quadro comparativo a seguir: 

 

Quadro 7 – Quadro comparativo dos eixos dos cursos da EST em relação ao 

desenvolvimento tradicional e sustentável 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Ambiente e Saúde 

Controle e Processos Industriais 

Gestão e Negócios 

Hospitalidade e Lazer 

Informação e Comunicação 

Ambiente e Saúde 

Hospitalidade e Lazer 
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Infraestrutura 

Produção Alimentícia 

Produção Cultural e Design 

Recursos Naturais 

Segurança 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

 

O quadro 07 mostra 02 eixos voltados para o desenvolvimento sustentável: 

Ambiente e Saúde e Hospitalidade e Lazer. Para o desenvolvimento tradicional 

estão 10 eixos, com a ressalva da inclusão dupla dos eixos Ambiente e Saúde e 

Hospitalidade e Lazer, em razão da descrição da formação dos cursos presentes 

nestes eixos dentro da composição da oferta de EST em Rondônia. De modo que 

em Rondônia tem-se uma quadro indicativo que mostra um perfil de oferta da 

educação superior tecnológica coerente com tendência para o desenvolvimento 

tradicional, em consonância com a concepção de desenvolvimento a partir do 

crescimento econômico e da formação profissional. 

5.3.2 Agrupamento das categorias do PPA e eixos da EST 

 

  No encaminhamento da resposta ao problema de pesquisa, com base na 

análise do PPA e a oferta de EST, são elencados no quadro 9 (A e B) as categorias 

do PPA e os eixos da EST identificados na composição da oferta da educação 

superior tecnológica em Rondônia, conforme concepção de desenvolvimento. 

No quadro 8 (A) estão elencadas as categorias do PPA e os eixos da EST 

consoantes ao desenvolvimento tradicional. E no mesmo quadro 8 (B) estão 

agrupadas as categorias e os eixos condizentes com o desenvolvimento sustentável. 
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Quadro 8 - Categorias do PPA e eixos da EST conforme desenvolvimento 

tradicional e sustentável 

A  B 

Desenvolvimento Tradicional  Desenvolvimento Sustentável 

PPA Eixo EST  PPA Eixo EST 

- Administração e Operação 

Pública; 

- Análise Socioeconômica;  

- Complexo de 

Infraestrutura;  

- Desenvolvimento 

Agroindustrial;  

- Orientações Educacionais;  

- Pesquisa & 

Desenvolvimento;  

- Ambiente e Saúde; 

- Controle e Processos 

Industriais; 

- Gestão e Negócios; 

- Hospitalidade e Lazer 

- Informação e 

Comunicação; 

- Infraestrutura; 

- Produção Alimentícia; 

- Produção Cultural e 

Design; 

- Recursos Naturais; 

Segurança; 

 

- Ciência, Tecnologia & Inovação; 

- Políticas de Desenvolvimento 

Regional; 

- Recursos Naturais; 

- Ambiente e Saúde; 

- Hospitalidade e 

Lazer; 

Fonte: Elaborados pelo próprio autor (2012). 

   

No quadro 8 (A) estão postas 6 categorias do PPA e 10 eixos da EST, que 

com base na análise dos dados, indicam coerência como o desenvolvimento 

tradicional.  No quadro 8 (B) são relacionadas 3 categorias do PPA e 2 eixos da EST 

atinentes ao desenvolvimento sustentável.  

  A priori, o quadro 8 (A e B) retrata aproximação entre o planejamento para o 

desenvolvimento e a oferta de EST na perspectiva do desenvolvimento tradicional e 

na expansão diversificada da EST.  

  

5.4 ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA COM O 
DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA 

 

  Para responder ao questionamento de pesquisa não é suficiente o 

enquadramento das categorias do PPA e eixos da EST conforme as concepções de 

desenvolvimento. É necessário analisar como cada categoria do PPA se articula 

com os eixos da EST, considerando as possibilidades de articulação na perspectiva 

de desenvolvimento tradicional ou do desenvolvimento sustentável no âmbito da 

diversificação ou diferenciação.  
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 Destaque-se aqui o papel da educação superior socialmente pertinente ao 

produzir, conforme Brasil (2007), conhecimento em consonância com o que requer a 

sociedade. Nesse sentido, cabe observar que demandas em termos de formação 

profissional e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são coerentes com o 

desenvolvimento tradicional, cujo papel da educação superior, conforme expresso 

no plano teórico é um dos elementos propulsores da produtividade do trabalho e do 

capital. Em outra perspectiva, demandas relacionadas à produção do conhecimento 

em consonância com políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTi) são 

coerentes com a concepção de desenvolvimento sustentável, implicado aí o papel 

da educação superior para a geração de alternativas em termos de produtos e 

processos tecnológicos atinentes às especificidades e potencialidades produtivas 

regionais. 

   As possibilidades de articulação decorrem de fichamento e análise dos 

resultados no interior de cada categoria do PPA (Apêndices A e B) – seção 5.3, de 

modo a perceber as demandas em relação à educação superior tecnológica, se no 

sentido da diversificação ou da diferenciação. Assim, a partir das concepções 

teóricas, procedeu-se ao agrupamento das categorias temáticas do PPA e os eixos 

da EST (quadros 9 e 10) relacionando desenvolvimento tradicional com 

diversificação, desenvolvimento sustentável com diversificação, bem como 

desenvolvimento tradicional com diferenciação e desenvolvimento sustentável com 

diferenciação.  

No quadro 9, no que concerne ao desenvolvimento tradicional, dentro da 

categoria Administração e Operação Pública foram identificadas atividades 

administrativas e operacionais e ações concernentes à elaboração, análise e 

implantação de programas e projetos.  

Esses resultados indicam demanda por formação profissional relacionada aos 

eixos Informação e Comunicação e Gestão e Negócios, o que enseja articulação 

com o processo de diversificação da EST. 

No que concerne ao desenvolvimento sustentável, a categoria Administração 

e Operação Pública apresenta resultados ligados ao monitoramento ambiental, 

indicando demanda atinente ao eixo Ambiente e Saúde, na perspectiva de 

articulação do desenvolvimento sustentável e diversificação, dado que não é 

possível perceber no conteúdo do PPA demanda para além da formação profissional 

nesse campo. 
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  Na categoria Políticas de Desenvolvimento Regional, no âmbito do 

desenvolvimento tradicional, verificam-se resultados do PPA como: apoio ao 

desenvolvimento por meio de aprovação de novos projetos de incentivo tributário e 

geração de empregos, articulação de políticas governamentais com órgãos 

parceiros, participação em conselhos, comitês e grupos técnicos de trabalho, 

assessoria a municípios, além de incentivo ao crescimento econômico por meio de 

ações focadas na assessoria a empresários em eventos internacionais. Esses 

resultados indicam relação com eixos da EST como Gestão e Negócios, dada a 

necessidade e formação de profissional inerente a investimentos produtivos e 

geração de empregos nesse contexto, ensejando articulação com a expansão 

diversificada da EST.  
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Quadro 9 - Categorias do PPA e eixos da EST conforme articulação entre desenvolvimento tradicional: diversificação e 

diferenciação 

 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Diversificação Diversificação 

PPA Eixos PPA Eixos 

Administração e Operação 
Pública 

- Informação e Comunicação; 
 
- Gestão e Negócios; 

Administração e Operação 
Pública 

- Ambiente e Saúde; 

Políticas de Desenvolvimento 
Regional 

- Gestão e Negócios; 
 
- Controle e Processos Industriais; 
 
- Informação e Comunicação; 
 
- Infraestrutura; 
 
- Segurança; 
 
- Recursos Naturais; 
 
- Hospitalidade e Lazer; 
 

Políticas de Desenvolvimento 
Regional 

- Ambiente e Saúde; 
 
- Recursos Naturais; 
 
- Controle e Processos 
Industriais; 
 
- Gestão e Negócios; 
 
 

Análise Socioeconômica 

- Gestão e Negócios; 
 
- Infraestrutura; 
 
- Segurança 

Recursos Naturais 

 
 
 
 
- Ambiente e Saúde; 
 
 
 
 

Complexo de Infraestrutura 

- Ambiente e Saúde; 
 
- Controle e Processos Industriais; 
 

Orientações Educacionais - Ambiente e Saúde; 
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- Infraestrutura; 
 
- Recursos Naturais; 
 
- Segurança; 

Desenvolvimento Agroindustrial 

- Recursos Naturais; 
 
- Produção Alimentícia; 
 
- Controle e Processos Industriais; 

 

Orientações Educacionais 

- Ambiente Saúde; 
 
- Informação e Comunicação; 
 
- Recursos Naturais; 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2012). 
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 Também são observados na categoria Políticas de Desenvolvimento Regional 

resultados voltados para o incentivo ao desenvolvimento industrial, visando à 

instalação de novos empreendimentos industriais em segmentos produtivos 

tradicionais da indústria e assessoramento técnico à classe empresarial de outros 

estados no intuito de divulgar oportunidades de investimentos em Rondônia, no 

setor industrial. Esses resultados são coerentes com os seguintes eixos: Controle e 

Processos Industriais; Informação e Comunicação; Infraestrutura ; Segurança. 

Compreendem-se estas ações de planejamento no âmbito das articulações com a 

EST na concepção de diversificação, especialmente por se tratar de atividades 

econômicas tradicionais do ponto de vista do crescimento econômico e do papel da 

educação superior como elemento aumentador da capital humano, possibilitando 

absorção de tecnologias de modo a impactar positivamente a produtividade do 

trabalho e a eficiência do capital.  

  Observa-se ainda na categoria Políticas de Desenvolvimento Regional 

resultados em termos de assistência técnica a produtores rurais e incentivos ao 

desenvolvimento do turismo no estado. No que se refere às ações de assistência 

técnica, estas indicam relação, conforme CNCST (2010), com a oferta de EST em 

Rondônia no eixo Recursos Naturais, sendo que tais ações se refletem em 

articulação com a diversificação, dado que, conforme análise dos resultados do 

PPA, ensejam demanda por formação profissional para atuar nas áreas de 

assistência técnica. Do mesmo modo, são verificados resultados voltados para o 

desenvolvimento do turismo no estado, atinentes ao eixo Hospitalidade e Lazer com 

articulação no âmbito da diversificação, pois não são identificadas nos resultados da 

categoria indicações para além da necessidade da formação profissional para 

atender ao desenvolvimento do turismo. 

  Quanto ao desenvolvimento sustentável, ainda na categoria Políticas de 

Desenvolvimento Regional, observam-se resultados em termos de articulação de 

políticas focadas no desenvolvimento regional, indicando demanda por formação 

profissional relativas aos eixos Ambiente e Saúde e Recursos Naturais, dentro da 

concepção de diversificação. São verificadas também nesta categoria ações 

referentes a compensações sociais do crescimento econômico, compreendendo 

estudos e projetos visando benefícios econômicos e socioambientais decorrentes de 

grandes obras de infraestrutura energética, o que enseja articulação de ações 
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relacionadas ao desenvolvimento sustentável com o eixo Ambiente e Saúde e 

Controle e Processos Industriais, na perspectiva da diversificação. 

  Ainda na categoria políticas de desenvolvimento regional, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, são identificadas no conteúdo do PPA ações 

relacionadas ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APLs), além de 

incentivo à diversificação produtiva regional. No tocante aos APLs, observam-se 

resultados em termos de apoio para sua criação e formação de grupos técnicos 

interinstitucionais público-privados, o que indica articulação com eixos como Gestão 

e Negócios e Recursos Naturais no âmbito da diversificação da EST. Quanto à 

diversificação produtiva regional são observados resultados relacionados à 

diversificação da pauta de exportações de produtos regionais, assessoramento 

técnico a investidores em setores produtivos, projetos comunitários, projetos 

voltados para agricultura familiar, assentamento fundiário, avaliação de desempenho 

de produtividade na agricultura, fortalecimento de cadeias produtivas, geração de 

emprego e renda por meio da agroindústria familiar e divulgação de produtos 

regionais em eventos internacionais. Esses resultados ensejam articulação com o 

desenvolvimento sustentável em relação a eixos como Gestão e Negócios e 

Recursos Naturais, concebendo-se nesse contexto a expansão diversificada da 

educação superior tecnológica. 

Na categoria Análise Socioeconômica, para o desenvolvimento tradicional são 

obervados resultados ligados à análise de dados econômicos, sociais e 

orçamentários, indicando articulação da categoria como o eixo gestão e negócios, 

dentro da concepção de diversificação. São observados também resultados relativos 

à supervisão e fiscalização em rodovias, retratando articulação com eixos como 

Infraestrutura e Segurança, também no âmbito da diversificação. 

No que se refere à categoria Complexo de Infraestrutura são verificados 

resultados relacionados à infraestrutura aeroviária e rodoviária, infraestrutura de 

energia e transporte, saneamento básico, logística, além de infraestrutura industrial, 

rural e urbana. Os resultados encontrados nessa categoria mostram coerência com 

o desenvolvimento tradicional e ensejam demanda em termos de formação 

profissional em relação a eixos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; 

Infraestrutura; Recursos Naturais e; Segurança. Nesse sentido, indicam articulação 

com o processo de diversificação. 
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  Com relação à categoria Desenvolvimento Agroindustrial são verificados 

resultados voltados para atividades agropecuárias tradicionais, como apoio a 

melhorias na estrutura de produção da pecuária bovina e serviços de defesa 

sanitária animal, além de apoio ao desenvolvimento rural e agroindustrial. Tais 

resultados indicam demanda por formação profissional especialmente em relação a 

eixos como Recursos Naturais, Produção Alimentícia e Controle e Processos 

Industriais, na concepção de articulação entre desenvolvimento tradicional e 

diversificação. 

Com relação à categoria Recursos Naturais, são identificados elementos no 

conteúdo do PPA relativos à gestão dos recursos naturais e proteção ambiental, 

especialmente no tocante a elaboração de planos de controle ambiental e 

articulação de ações com diversos órgãos estaduais e federais ligados ao controle 

dos recursos naturais. Assim, tem-se que o planejamento do setor público nesse 

campo indica coerência com o desenvolvimento sustentável e articula-se com a 

educação superior tecnológica na perspectiva da diversificação, e dentro desse 

contexto o eixo Ambiente e Saúde, dada a necessidade de formação profissional 

nessa área.  

Na categoria Orientações Educacionais, no que se refere ao desenvolvimento 

tradicional, são observados resultados relacionados à educação sanitária, o que 

indica demanda por formação profissional relacionada ao eixo Ambiente e Saúde, 

ensejando articulação de atividades ligadas ao desenvolvimento tradicional com o 

processo de diversificação da educação superior tecnológica. Também são 

verificados resultados relativos à qualificação profissional, compreendendo cursos 

de capacitação e eventos diversos e, também, voltados a atividades agropecuárias, 

o que mostra demanda em relação aos eixos Informação e Comunicação e 

Recursos Naturais, na perspectiva de desenvolvimento tradicional e diversificação. 

No tocante ao desenvolvimento sustentável, na categoria Orientações 

Educacionais são verificados resultados em termos de educação ambiental, 

indicando articulação de desenvolvimento sustentável com a expansão diversificada 

da educação superior tecnológica, considerando nesse âmbito o eixo Ambiente e 

Saúde. 

A seguir, no quadro 10, desenvolve-se a análise quanto ao desenvolvimento 

tradicional e sustentável como relação à articulação com processo de diferenciação 

na composição da oferta EST em Rondônia. 
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Quadro 10 – Categorias do PPA e eixos da EST conforme articulação entre 

desenvolvimento sustentável: diversificação e diferenciação 

 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Diferenciação Diferenciação 

PPA Eixos PPA Eixos 

Pesquisa & 
Desenvolvimento 

- Informação e 
Comunicação; 
 
- Recursos Naturais; 
 
- Produção Alimentícia; 

Ciência, Tecnologia & 
Inovação. 

 

- Informação e 
Comunicação; 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2012). 

 

  No que concerne à categoria Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) são 

identificados no conteúdo do PPA resultados de apoio à pesquisa, envolvendo 

acordos de cooperação e convênios com órgãos como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), custeio a projetos de pesquisa básica e aplicada, dotação de 

infraestrutura do sistema de ciência e tecnologia do estado, análise de projeto de lei 

para criação de fundação de apoio à pesquisa no estado, apoio a projetos 

desenvolvidos por jovens pesquisadores, apoio à iniciação científica e 

desenvolvimento de projetos em programa de apoio a núcleos de excelência. 

Tais resultados indicam articulação em termos de desenvolvimento tradicional 

com o eixo Informação e Comunicação no âmbito da diferenciação. Também são 

observados resultados relativos a atividades de P&D voltados a programa de 

melhoria da qualidade e produtividade do leite (PROLEITE). Esses resultados, não 

obstante as atividades de P&D estarem para o desenvolvimento tradicional, 

impactam na direção da diferenciação dentro do processo de expansão da educação 

superior tecnológica, indicando articulação com os eixos Recursos Naturais e 

Produção Alimentícia.    

  Na categoria Ciência, Tecnologia & Inovação (CTi) são identificados 

resultados em termos de apoio ao desenvolvimento tecnológico, como apoio a feiras 

tecnológicas, política de CTi para o desenvolvimento científico e tecnológico 

regional, eventos regionais e nacionais voltados para CTi, elaboração do plano 

estadual de ciência, tecnologia & inovação e criação de sítio eletrônico da rede 

Rondônia de CTi.  
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Esses resultados indicam articulação de desenvolvimento sustentável na 

direção da diferenciação dentro do processo de expansão da EST, de modo a 

relacionar-se com o eixo Informação e Comunicação. São verificados também na 

categoria CTi resultados referentes a projetos de inclusão digital, coerentes com a 

concepção de desenvolvimento sustentável e articulação com o processo de 

expansão da EST no âmbito da diferenciação, atinente ao eixo informação e 

comunicação. 

 

5.4.1 Demonstração da articulação EST e PPA 

 

 Ao final do processo de análise, é importante retomar as hipótese iniciais do 

trabalho, quais sejam: 

hipótese 1 – a expansão da oferta de educação superior tecnológica tem sido 

pautada por um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento econômico em 

atividades econômicas convencionais com baixa diversificação produtiva;  

  hipótese 2 – ou tem caminhado dentro da perspectiva de um modelo de 

desenvolvimento regional de diversificação produtiva em bases sustentáveis, 

referenciado em elementos endógenos de crescimento. 

   A partir dessas hipóteses, considerou-se a expansão da EST e o 

planejamento para o desenvolvimento em Rondônia apresentando articulação da 

seguinte forma: Desenvolvimento Tradicional com Diversificação e Desenvolvimento 

Sustentável com Diferenciação. 
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Quadro 11 – Quadro síntese – demonstração da articulação PPA e EST 

 

 

DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CATEGORIAS 

TEMÁTICAS – 

PPA
37

 

EIXOS CNCST 

CATEGORIAS 

TEMÁTICAS – 

PPA 

EIXOS CNCST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFICAÇÃO 

Administração e 

Operação Pública 

(11) 

- Informação e Comunicação 

- Gestão e Negócios 

Administração e 

Operação Pública (1) 
- Ambiente e Saúde 

Políticas de 

Desenvolvimento 

Regional (7) 

- Gestão e Negócios 

- Controle e Processos Industriais 

- Informação e Comunicação 

- Infraestrutura 

- Segurança 

- Recursos Naturais 

- Hospitalidade e Lazer 

Políticas de 

Desenvolvimento 

Regional (9) 

- Ambiente e Saúde 

- Recursos Naturais 

- Controle e Processos Industriais 

- Gestão e Negócios 

Análise 

Socioeconômica (2) 

- Gestão e Negócios 

- Infraestrutura 

- Segurança 

Recursos Naturais 

(4) 
- Ambiente e Saúde 

Complexo de 

Infraestrutura (5) 

- Ambiente e Saúde 

- Controle e Processos Industriais 

- Infraestrutura 

- Recursos Naturais 

- Segurança 

Orientações 

Educacionais (1) 
- Ambiente e Saúde 

                                                 
37

 A numeração entre parênteses indica a quantidade de programas do PPA em que a categoria é identificada. 
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Desenvolvimento 

Agroindustrial (4) 

- Recursos Naturais 

- Produção Alimentícia 

- Controle e Processos Industriais 

  

Orientações 

Educacionais (8) 

- Ambiente Saúde 

- Informação e Comunicação 

- Recursos Naturais 

  

 

DIFERENCIAÇÃO 

Pesquisa & 

Desenvolvimento (2) 

- Informação e Comunicação 

- Recursos Naturais 

- Produção Alimentícia 

Ciência, Tecnologia 

& Inovação (3). 
- Informação e Comunicação 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2012). 
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  Os achados da pesquisa não confirmaram as hipóteses, pois mediante 

análise dos dados conforme quadros 9 e 10, demonstrados sinteticamente no 

quadro 11, os resultados mostraram que a articulação da expansão da educação 

superior tecnológica em Rondônia ocorre com predominância das seguintes 

tendências: Desenvolvimento Tradicional com Diversificação e, também, 

Desenvolvimento Sustentável com Diversificação. 

 Cabe ponderar, no âmbito da diversificação, que Rondônia experimenta um 

ritmo de crescimento econômico que requer formação profissional para a 

qualificação da força de trabalho e melhores possibilidades de absorção e aplicação 

de tecnologias, de modo a contribuir com a eficiência produtiva. Daí a importância de 

uma base diversificada da educação superior tecnológica, por meio do aumento 

quantitativo e capilaridade do sistema. E nesse sentido, a criação do próprio IFRO e 

a ampliação da rede privada pode somar em termos de alternativas institucionais 

para a ampliação da oferta de cursos superiores tecnologia que contribuíam para o 

processo desenvolvimento na perspectiva da formação profissional. 

  Entretanto, devem-se considerar as articulações encontradas na pesquisa no 

que se refere a desenvolvimento tradicional com diferenciação e desenvolvimento 

sustentável com diferenciação. Ou seja, o processo predominante de 

desenvolvimento com expansão diversificada não exclui a tendência de 

diferenciação da educação superior na base do desenvolvimento do estado. Dadas 

às características e especificidades regionais, percebe-se no PPA tendência, ainda 

que tímida, de planejamento para o desenvolvimento articulado com a diferenciação 

da educação superior, de modo a impactar positivamente o conteúdo interno das 

instituições em termos de produção de conhecimento e geração de alternativas 

produtivas a partir das potencialidades regionais. 



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDO 

 

  Em Rondônia verifica-se, de acordo com os dados da pesquisa e análise dos 

resultados, que o processo de crescimento econômico do estado nos últimos anos 

tem apresentado certo descompasso com a necessidade de planejar o 

desenvolvimento a partir das características e potencialidades regionais, e que os 

investimentos em ciência, tecnologia & inovação ainda são tímidos. 

 O que se propõe para a região é a ideia de desenvolvimento em que o papel 

das instituições universitárias contribua para gerar produtos e processos 

tecnológicos que permitam trilhar caminhos alternativos dentro da concepção de 

desenvolvimento sustentável, sendo o ensino, a pesquisa e a extensão 

fundamentais nesse processo.  

  Este trabalho, na busca pelo aprofundamento dos estudos, teve como 

elemento de motivação a possibilidade de contribuir para as reflexões acerca dos 

rumos do desenvolvimento de Rondônia e o papel da educação superior tecnológica 

neste contexto, tendo como referência o questionamento sobre como a expansão da 

educação superior tecnológica se articula como o planejamento para o 

desenvolvimento em Rondônia.  

 Quanto ao desenvolvimento tradicional, verificou-se que investimentos no 

capital humano, que abarcam incentivos em pesquisa e educação, configuram-se 

em elementos importantes no âmbito do progresso tecnológico, de modo a aumentar 

produtividade do capital e do trabalho, o que resulta em aumento da produção de 

bens e serviços.  

  No que concerne ao desenvolvimento sustentável, o estudo mostrou que no 

âmbito das estratégias de diversificação produtiva regional e inserção competitiva, 

os investimentos em ciência, tecnologia & inovação, a partir de ações institucionais 

integradas, são fundamentais, ou seja, requerem-se ações para além do incentivo à 

pesquisa.  

  Compreendeu-se que para o desenvolvimento em Rondônia há importância 

das articulações entre políticas para o desenvolvimento e a expansão da oferta da 

educação superior tecnológica dentro de uma visão sistêmica, de ações integradas 

de planejamento compreendidas no âmbito de articulações entre Estado, instituições 

de educação superior e sociedade organizada. 
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  Os dados da educação superior confirmaram crescimento significativo em 

termos de expansão do número de instituições, cursos e vagas em Rondônia, 

retratando um processo de diversificação do sistema em consonância com o cenário 

nacional e regional.  

  O número de instituições em Rondônia passou de 8 em 2006 para 31 em 

2010, sendo 29 instituições privadas e 2 públicas. O número de cursos presenciais, 

que era de 57 em 1996, passou para 243 em 2010, e destes, 185 oferecidos pelas 

instituições particulares. 

  Os dados também confirmaram excesso de vagas ociosas nas instituições 

particulares em Rondônia. De 2001 a 2010, o número de matrículas em cursos de 

graduação presencial passou de 17.078 para 40.134, sendo 32.753 nas instituições 

particulares. Entretanto, em 2010, das 21.436 vagas oferecidas pelo setor privado, 

foram preenchidas 8.777. E no setor público, para o mesmo ano de 2010, das 2.730 

oferecidas, 2.570 foram preenchidas. 

  Verificou-se que a oferta de cursos superiores (bacharelados e licenciaturas) 

em Rondônia se apresenta bastante concentrada em áreas tradicionais de 

formação, como ciências sociais, negócios, e direito; saúde e bem-estar social; 

educação. Estes dados retratam um quadro tímido em termos de diferenciação na 

composição oferta de cursos superiores em Rondônia. 

  O perfil econômico de Rondônia (2004-2008), que reflete planejamentos 

anteriores em termos de políticas para o desenvolvimento, mostrou concentração 

das atividades produtivas e, também, concentração regional na geração de renda, 

com grau significativo de dependência em relação às atividades do setor público. 

  Com base nos dados da composição da oferta de cursos superiores em 

Rondônia, verifica-se que a base diversificada da educação superior é coerente com 

quadro de produção em termos de bens e serviços retratado no perfil econômico do 

estado, que mostra concentração de atividades em setores como comércio, 

agricultura e serviços de saúde e educação. 

  Os dados da educação superior tecnológica, conforme portal e-MEC (2012) 

apresentaram um quadro de oferta de 47 cursos superiores de tecnologia. Estes 

dados também confirmaram baixo grau de diferenciação, dada a concentração de 

cursos em áreas como Gestão e Negócios; Produção Cultural e Design; Informação 

e Comunicação; Segurança. Tais áreas são condizentes com o quadro de oferta em 

nível de bacharelado e também refletem o perfil das atividades produtivas no estado. 
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  A análise das categorias temáticas selecionadas para análise de conteúdo, à 

luz das concepções teóricas sobre desenvolvimento, revelou planejamento em 

Rondônia com predominância para o desenvolvimento tradicional, que é 

caracterizado pelo crescimento econômico pautado em atividades econômicas 

tradicionais. 

. A oferta da educação superior tecnológica em Rondônia, conforme análise da 

descrição dos cursos superiores de tecnologia no âmbito dos eixos tecnológicos 

definidos pelo MEC no CNCST (2010) revelou predominância da oferta para o 

desenvolvimento tradicional na perspectiva da diversificação. Dos 47 cursos 

oferecidos, 44 apresentam nas descrições de formação constantes no CNCST 

(2010) características atinentes à expansão diversificada da EST, condizente com a 

concepção de desenvolvimento tradicional. 

  Conforme expresso nas seções 5.3 e 5.3.1, a associação das categorias 

temáticas do PPA em relação ao desenvolvimento tradicional ou desenvolvimento 

sustentável se deu mediante análise de conteúdo. Quanto aos eixos tecnológicos da 

EST, estes foram relacionados para desenvolvimento tradicional ou sustentável e 

diversificação ou diferenciação com base na descrição dos cursos constantes no 

CNCST (2010), tendo como referência as concepções teóricas acerca do 

desenvolvimento e da educação superior.  

  Deste modo, a incidência de seis categorias do PPA e 10 eixos da EST para o 

desenvolvimento tradicional revelou articulação, a priori, de desenvolvimento 

tradicional com diversificação da educação superior tecnológica. 

  Entretanto, na seção 5.4, para resposta final do questionamento de pesquisa, 

foi necessário aprofundar a análise de modo a perceber como a expansão da 

educação superior tecnológica se articula como o planejamento para o 

desenvolvimento em Rondônia.  

  Assim, na comparação do conteúdo interno das categorias com as descrições 

das características dos cursos oferecidos, a análise revelou em Rondônia 

articulação da expansão da educação superior tecnológica com o planejamento para 

o desenvolvimento tradicional e, também, desenvolvimento sustentável, sendo que a 

articulação verificada retrata demandas em relação à EST na perspectiva da 

diversificação.  

  À luz das concepções teóricas e dos resultados deste trabalho, conclui-se que 

é impreciso indicar se as instituições ofertantes da educação superior tecnológica 
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podem fazer a diferença no sentido de contribuir para um desenvolvimento que se 

deseja sustentável e que verdadeiramente impactem na construção de uma 

sociedade desenvolvida do ponto de vista econômico e socioambiental. 

  A expansão diversificada da educação superior tecnológica mostra-se 

relevante e, no bojo desse processo, pode estar a intenção de apresentar à 

sociedade um pouco mais do mesmo, em termos de resposta política a momentos 

de prosperidade econômica, com o aumento quantitativo da oferta de cursos em 

áreas tradicionais de formação já existentes no estado. 

  Conforme considerações no percurso metodológico, os dados e achados da 

pesquisa compreendem anos recentes. Assim, sugerem-se estudos posteriores para 

aprofundamento desta temática. 
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Apêndice A – Fichamento dos Programas contidos no Eixo 1 do PPA/SEPLAN (2008-2011).  
 
Dissertação: NUNES DE OLIVEIRA, E. EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO EM RONDÔNIA.  Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – PGDRA - Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, Março de 2012. 
 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

1. Execução do Processo Licitatório SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

1.1 Objetivo do programa: Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos. 
1.2 Ações previstas no programa: assegurar a manutenção das atividades operacionais e licitação; promover a capacitação de recursos humanos. 
1.3 Resultados obtidos no programa - O programa registra resultados de atividades operacionais e licitatórias realizadas. 
1.4 Análise dos resultados - O programa apresenta os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) atividades administrativas e operacionais.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

2. Planejamento, Coordenação e Integração das Políticas 
Públicas 

SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

2.1 Objetivo do programa: Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais. 
2.2 Ações previstas no programa: desenvolver estudos e pesquisas; gerenciar programas governamentais; monitorar e avaliar ações governamentais; 

planejar e analisar políticas públicas do estado. 
2.3 Resultados obtidos no programa - O Programa registra os seguintes resultados: aquisição de materiais de consumo e móveis; articulação de 

políticas com órgãos parceiros; assessoria aos municípios; elaboração e análise de documentos diversos sobre dados econômicos e sociais e 
orçamentários do estado; elaboração, análise e implantação de programas e projetos; implantação de software; organização/preparação de 
conferências; parceria nas atividades do comitê estadual de mobilização para o registro civil de nascimento e a documentação básica; parceria para 
coordenação executiva das atividades do comitê de articulação estadual do programa territórios da cidadania; participação em conferências, 
congressos, oficinas, cursos, reuniões, seminários e palestras dentro e fora do estado; participação em conselhos, comitês e grupos técnicos de 
trabalho; realização de eventos diversos; capacitação de técnicos; representatividade na instância de controle social do programa bolsa família do 
estado. 

2.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) dotação de infraestrutura 
administrativa e operacional; 2) articulação de políticas governamentais; 3) análise de dados socioeconômicos; 4) atividades administrativas e 
operacionais; 5) qualificação profissional e; 6) articulação de políticas para o desenvolvimento regional.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

3. Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado de Rondônia 

SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

3.1 Objetivo do programa: Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado 
3.2 Ações previstas no programa: criar e instalar a fundação de amparo à pesquisa de Rondônia (FAPERO); definir as políticas de ct&i do estado de 

Rondônia; instalar e manter a rede Rondônia de tecnologia; promover a cooperação interinstitucional em ciência, tecnologia e inovação; promover a 

http://www.seplan.ro.gov.br/


137 
 

difusão e extensão tecnológica; promover e desenvolver projetos de inclusão digital. 
3.3 Resultados obtidos no programa - O programa registra os seguintes resultados: análise da proposta do projeto de lei que cria a fundação de 

apoio à pesquisa do estado de Rondônia (FAPERO). seminários, relatório, e elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia & inovação (CT&I); 
criação do fórum de pesquisadores de Rondônia; testes e criação de website da rede Rondônia de CT&I; acordos de cooperação e convênios com o 
conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPQ) e a financiadora de estudos e projetos (FINEP); programa de iniciação 
científica júnior e de apoio a núcleos de excelência no estado; convênio para o programa de infraestrutura para jovens pesquisadores; acordo de 
cooperação para dotar de infraestrutura o laboratório de polícia técnica de Rondônia; desenvolvimento de projetos no programa de infraestrutura 
para jovens pesquisadores; projetos no programa de desenvolvimento científico e tecnológico regional no estado; projeto no programa de apoio a 
núcleos de excelência;  acordos de cooperação técnica visando o custeio de projetos de pesquisa básica e aplicada; promoção da infraestrutura do 
sistema de ciência e tecnologia do estado; semana nacional de ciência tecnológica e inovação; fórum conselho nacional de secretários de ciência, 
tecnologia e inovação (Consect Norte); conferência do plano nacional de CT&I;  seminário e oficinas de trabalho na semana nacional de ciência e 
tecnologia. seminários e oficinas. confecção de material gráfico. convênio firmado para implantação do projeto de inclusão digital da associação 
comunitária do bairro areal. 

3.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) cooperação técnica; 2) inclusão 
digital; 3) qualificação profissional; 4) manutenção administrativa e operacional; 5) apoio à pesquisa e; 6) política de ciência, tecnologia & inovação.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

4. Desenvolvimento Regional SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

4.1 Objetivo do programa: Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas. 
4.2 Ações previstas no programa: implantar núcleos de planejamento; coordenar e acompanhar políticas de desenvolvimento regional; promover a 

integração de projetos regionais; fomentar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais (APLs). 
4.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: núcleos implantados; instituição do Núcleo Estadual de Apoio 

aos APLs; elaboração de planos de desenvolvimento preliminar, com os APLs de fruticultura, piscicultura, madeiramóveis, apicultura, pecuária de 
leite; formação de grupos técnicos interinstitucionais público-privados para apoiar os APLs; inclusão dos APLs de Rondônia e aprovação no sistema 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

4.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

5. Projetos Estruturantes SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

5.1 Objetivo do programa: Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais. 
5.2 Ações previstas no programa: aplicar recursos provenientes da mitigação das obras das usinas do Rio Madeira; aplicar recursos provenientes do 

programa de aceleração do crescimento. 
5.3 Resultados obtidos no programa - O programa registra os seguintes resultados: realização de estudos e projetos focados nos benefícios 

econômicos e socioambientais da Hidrelétrica de Santo Antônio; obras em Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná; obras de Porto Velho de redes coletoras de 
esgoto e de abastecimento de água. 

5.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) compensações sociais do 
crescimento econômico e; 2) dotação de infraestrutura de saneamento básico.  

http://www.seplan.ro.gov.br/
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Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

6. Desenvolvimento da infraestrutura de transporte SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

6.1 Objetivo do programa: Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade. 
6.2 Ações previstas no programa: adquirir equipamentos rodoviários; construir e reconstruir obras de arte especiais e correntes; elaborar projetos 

rodoviários; gerenciar recurso internacional (CAF); gerenciar recursos para infraestrutura do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação 
(FITHA); gerenciar transferências de recursos; realizar infraestrutura da malha viária; realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos; realizar 
infraestrutura hidroportuária; realizar infraestrutura urbana. 

6.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: aquisição de veículos e equipamentos diversos; construção de 
pontes e bueiros; execução de serviços recuperação, construção e reconstrução; execução de supervisão e fiscalização de rodovias; elaboração de 
projetos de engenharia; elaboração de planos de controle ambiental; elaboração de projetos de pavimentação; pavimentação asfáltica de rodovias; 
restauração e manutenção de rodovias; construção de postos de pesagem em rodovias estaduais; aquisição de equipamentos rodoviários. 
aquisição de combustível; aquisição de equipamentos para aeroportos; convênio com a superintendência da zona franca de Manaus (SUFRAMA); 
sinalização em rodovias; manutenção de rodovias e conservação de rodovias; estacionamento e acesso ao combate de incêndio e depósito de 
combustível de aeroporto; recapeamento de vias urbanas; drenagem em vias urbanas. 

6.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) dotação de infraestrutura 
administrativa e operacional; 2) dotação de infraestrutura rodoviária; 3) supervisão e fiscalização de atividades econômicas; 4) atividades 
administrativas e operacionais; 5) dotação de infraestrutura aeroviária; 6) dotação de infraestrutura urbana e; 7) controle dos recursos naturais  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

7. Desenvolvimento ambiental e gestão de recursos 
naturais 

SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

7.1 Objetivo do programa: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de 
tecnologia apropriada. 

7.2 Ações previstas no programa: gestão da exploração florestal; implementar a política estadual de recursos hídricos e resíduos sólidos; implementar 
e consolidar o processo de capacitação ambiental; revitalizar o setor pesqueiro. 

7.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: cadastramentos de novos empreendimentos no Cadastro dos 
Exploradores e Consumidores de Recursos Florestais do estado de Rondônia (CEPROF) do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos 
Florestais (SISFLORA/CEPROF); expedição de autorizações de exploração florestal; vistorias técnicas; pareceres técnicos; amostras de águas de 
afluentes industriais; notas técnicas; pedidos de outorga de uso dos recursos hídricos; pedidos de disponibilidade hídrica para empreendimentos; 
reuniões do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária 
(CONSEPA); cursos de capacitação; reuniões com os membros representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
(IBAMA), Secretaria de Pesca Federal, Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Delegacia 
Especializada em Crimes conta o Meio Ambiente (DECMA), Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do 
Estado de Rondônia (IDARON), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
Federação dos Pescadores do estado de Rondônia (FEPERO), Colônia de Pescadores, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Regularização Fundiária (SEAGRI) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento (SEDES); alteração de decreto estadual de pesca nº 10.227/02 e 
criação da Lei da Piscicultura nº 1.861/08; elaboração de tabela de taxas para o licenciamento da piscicultura de acordo com o seu sistema de 
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produção. 
7.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) qualificação profissional; 2) atividades 

administrativas e operacionais; 3) incentivo à diversificação produtiva e; 4) gestão dos recursos naturais. Os temas 1, e 2 estão em consonância 
com o desenvolvimento tradicional, pois revelam resultados relativos à formação profissional e atividades convencionais no setor público.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

8. Proteção ambiental SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

8.1 Objetivo do programa: Promover a proteção dos recursos naturais. 
8.2 Ações previstas no programa: implementar atividades de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais. 
8.3 Resultados obtidos no programa – O programa apresenta os seguintes resultados: otimização de recursos nas ações pertinentes à proteção e 

educação ambiental e custeios para a realização das metas preestabelecidas. 
8.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) proteção ambiental e; 2) educação 

ambiental.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

9. Desenvolvimento industrial, agroindustrial e comercial SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

9.1 Objetivo do programa: Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial. 
9.2 Ações previstas no programa: apoiar a implementação de áreas de distritos industriais; apoiar ações voltadas a exportações de produtos de 

Rondônia; apoiar ações voltadas a exportações de produtos de Rondônia; estimular o melhoramento do parque industrial; realizar estudos de 
viabilidade de oportunidades de negócios. 

9.3 Resultados obtidos no programa: execução parcial de obras de drenagem; asfaltamento e rede elétrica; abastecimento de água; aquisição de 
máquinas e equipamentos; regularização fundiária e cadastramento de lotes; doação de lotes para instalação de novos empreendimentos 
industriais; obras de encascalhamento e asfaltamento de ruas; conclusão de redes elétricas; implantação no distrito industrial de porto velho de 
novos empreendimentos industriais nos segmentos metalmecânico, biodiesel, barcos de alumínio, manutenção e revenda de tratores, pré-
moldados, produtos petroquímicos, sistemas de refrigeração, montagem e comércio de máquinas automáticas; atendimento aos municípios com 
serviços de limpeza e recuperação de ruas; recuperação de aeroportos; melhorias na infraestrutura urbana; acessibilidade aos distritos industriais e 
demais acessos aos empreendimentos produtivos existentes; incremento no volume e diversificação da pauta de exportações de produtos de 
Rondônia; agendamento, recebimento e acompanhamento de empresários locais a encontros e missões internacionais; participação em feiras; 
adoção de instrumento institucional para implementação de ações de apoio ao setor agroindustrial, especialmente os pequenos e médios 
empreendimentos instalados e em fase de instalação; aprovação da Lei estadual nº 406 estabelecendo critérios para regularização das atividades; 
ausência de regulamentação da referida lei; assessoramento técnico à classe empresarial com palestra em outros estados sobre as oportunidades 
de investimentos em Rondônia, visando instalação de plantas industriais; acompanhamento e assessoramento técnico a investidores de diversos 
segmentos produtivos. 

9.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) dotação de infraestrutura de 
saneamento básico; 2) dotação de infraestrutura de energia e transporte; 3) dotação de infraestrutura administrativa e operacional; 4) atividades 
administrativas e operacionais; 5) incentivo ao desenvolvimento industrial; 6) dotação de infraestrutura viária; 7) dotação de infraestrutura urbana; 8) 
dotação de infraestrutura aeroviária; 9) dotação de infraestrutura de transporte e logística; incentivo ao crescimento econômico; 10) regularização de 
atividades econômicas; 11) incentivo à diversificação produtiva e; apoio ao desenvolvimento agroindustrial.  
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Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

10. Incentivo ao desenvolvimento agrícola SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

10.1 Objetivo do programa: Melhorar qualitativa e quantitativamente a produção agrícola do estado com aumento da produtividade e 
fortalecimento da agricultura familiar. 

10.2 Ações previstas no programa: apoiar a operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia 
(FUNDAGRI); apoiar ações do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT); assegurar armazenamento da 
produção; assegurar condições eficientes de armazenamento e comercialização; exercer a gestão integrada de manejo e conservação de solo e 
água; fortalecer a melhoria da infraestrutura da propriedade rural; fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar; implementar a eletrificação 
rural; implementar a tecnificação e aumento da produtividade da cafeicultura; implementar ações de melhoria na habitação rural; implementar o 
crédito fundiário; promover a melhoria da infraestrutura da propriedade rural; promover ações para melhoria do agronegócio; promover assistência 
técnica e extensão rural; realizar o monitoramento e avaliação do PRONAT. 

10.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: extinção do FUNDAGRI; investimentos no fortalecimento 
institucional da comissão de implantação de ações territoriais do território madeira-mamoré, com estruturação da escola Família agrícola do projeto 
comunitário RECA, no Distrito de Nova Califórnia, Porto Velho; estruturação parcial de organizações sociais rurais; manutenção de unidades 
armazenadoras e avaliação de edificações, terrenos e patrimônios de unidades armazenadoras; apoio à estrutura de monitoramento ambiental; 
recuperação e calibração de equipamentos para zoneamento agrícola de risco climatológico; serviços de destoca; apoio à produção agropecuária; 
atendimento a famílias com sementes de arroz, milho, feijão e distribuição de calcário; disponibilização de insumos agrícolas, serviços, capacitação 
e melhoria de infraestrutura da propriedade rural com sustentabilidade socioeconômica e ambiental; atendimento a consumidores com eletrificação 
rural; aumento da produtividade do café nas unidades demonstrativas implantadas em vários municípios; aquisição de mudas de café Conilon; 
cursos em dias especiais para demonstração de métodos sobre podas; fortalecimento da agricultura familiar; recursos destinados a ações do 
Programa Luz Para Todos; elaboração de projetos beneficiando produtores; suporte aos projetos de assentamento fundiário, com aquisição de 
materiais para implantação de uma unidade experimental destinada a avaliar o desempenho relativo ao aumento da produtividade da cultura do café 
no Estado; apoio ao fortalecimento da cadeia produtiva do café com estruturação parcial do Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia 
(FUNCAFÉ-RO); atendimento a municípios beneficiando produtores rurais com aterro, bebedouros, bueiros, carreadores, destoca, ponte, reforma 
de represa, reparo de estrada, tanque, terreirões e apoio à agroindústria; construção de tanques para produção de peixes; eventos informativos 
visando aplicação de conhecimentos; elaboração de plantas arquitetônicas para construção de pequenas agroindústrias; realização de seminários 
sobre alternativas de geração de emprego e renda através da agroindústria familiar em parceria com municípios; degustação de produtos da 
agroindústria familiar em exposições agropecuárias do Estado e na Feira Nacional da Agricultura; Atendimentos por meio da EMATER/RO; 
acompanhamento do Projeto de Mecanização Agrícola (PROMEC) e Projeto de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Pescado em Rondônia 
(PROPEIXE), execução do Programa de Melhoria da Qualidade e Produtividade do Leite (PROLEITE), crédito rural e fundiário e apoio ao 
licenciamento ambiental; Obtenção de melhores índices de produção e produtividade agropecuária; Estruturação de territórios. 

10.4 Análise dos resultados – Foram identificados os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) apoio ao desenvolvimento rural; 2) dotação 
de infraestrutura rural; 3) qualificação profissional; 4) assistência técnica; 5) incentivo à diversificação produtiva; 6) monitoramento ambiental; 7) 
controle dos recursos naturais; 8) apoio ao desenvolvimento agroindustrial e; atividades de pesquisa e desenvolvimento.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

11. Desenvolvimento da pecuária do estado Rondônia SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 
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11.1 Objetivo do programa: Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais. 
11.2 Ações previstas no programa: Desenvolver a pecuária leiteira do Estado; Exercer a gestão e monitoramento pecuário; Promover o 

desenvolvimento da exploração de pequenos animais. 
11.3 Resultados obtidos no programa – O programa apresenta os seguintes resultados: Crescimento no efetivo bovino; aquisição de tanques 

refrigeradores de leite a granel; visitas a associação de produtores rurais e escritórios da EMATER-RO com realização de palestras e seminários 
sobre manejo alimentar, melhoramento genético e qualidade na produção de carne e leite de bovinos; Visitas de monitoramento e acompanhamento 
dos serviços de defesa sanitária animal e produção; seminário sobre apicultura; palestras, reuniões, visita técnica e distribuição de caixas apícolas; 
eventos voltados para a ovinocultura; visitas técnicas voltadas para avicultura; distribuição de alevinos; Estímulo ao desenvolvimento da avicultura, 
apicultura, ovinocultura, piscicultura. seminários regionais e visitas técnicas voltados para ovinocultura; desenvolvimento da Exploração de 
Pequenos Animais. 

11.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): apoio a atividades 
agropecuárias tradicionais; 2) qualificação profissional; 3) incentivo à diversificação produtiva.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

12. Desenvolvimento dos recursos minerais do estado de 
Rondônia 

SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

12.1 Objetivo do programa: Não informado.  
12.2 Ações previstas no programa: incentivo à produção de bens minerais; industrialização de minérios; implantação de novas empresas de 

mineração; divulgação de oportunidades de investimento no setor e capacitação profissional. 
12.3 Resultados obtidos no programa – O programa apresenta os seguintes resultados: manutenção de pagamentos e auxílio saúde e 

transporte aos servidores da Companhia de Mineração de Rondônia (CMR). 
12.4 Análise dos resultados - Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) manutenção administrativa e 

operacional.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

13. Desenvolvimento do turismo no estado de Rondônia SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

13.1 Objetivo do programa: Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial turístico. 
13.2 Ações previstas no programa: Manter a administração da unidade; Promover a estruturação e diversificação da oferta de turismo; 

Promover a qualidade dos produtos turísticos; Promover ações de apoio comercial dos produtos turísticos; Promover o Desenvolvimento do 
Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR). 

13.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Aplicação de recursos orçamentários para o 
funcionamento da Secretaria de Turismo (SETUR); aquisição de materiais de consumo e permanentes; serviços de terceiros; pagamentos de taxas; 
prorrogação de convênios; Ações limitadas pelo número reduzido de servidores; participação em eventos voltados para o desenvolvimento do 
turismo no estado; limitação das ações dada à escassez de recursos financeiros federais para efetuar o projeto PROECOTUR. 

13.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) manutenção administrativa e 
operacional; 2) apoio ao desenvolvimento do turismo.  
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Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

14. Apoio ao desenvolvimento socioeconômico SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

14.1 Objetivo do programa: Apoiar projetos diversos ligados ao setor produtivo. 
14.2 Ações previstas no programa: Apoiar a eletrificação; Apoiar a implementação de áreas de distritos industriais; Apoiar ações voltadas a 

exportações de produtos de Rondônia; Apoiar o segmento produtivo do estado; Apoiar técnica e financeiramente eventos tecnológicos; Apoio ao 
desenvolvimento urbano e rural; Executar ações do PROMEC / PRÓ-PEIXE; Promover a intermediação de mão de obra; Promover a qualificação e 
requalificação profissional. 

14.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Implantação de redes de eletrificação rural; Realização 
de medição da rede para atender Usina de Calcário; Realização de Drenagem, Terraplanagem e Asfaltamento; aquisições de equipamentos; 
Instalação de rede de energia a Associação dos Produtores de leite para Usina de pasteurização de Leite; Convênios com associações rurais; 
repasses a Federações e Associações rurais; participação financeira junto ao FITHA, Caixa Econômica e Associação de produtores rurais para 
construção e habitações rurais; participação na Feira Internacional da Amazônia – FIAM/2009 - com a presença de empresas dos segmentos de 
Materiais de limpeza, artesanato, alimentos, perfumaria, óleos de essências nativas, café orgânico, cerâmica, granitos e metalurgia; contribuições 
financeiras à Federação das Indústrias de Rondônia; repasse financeiro ao SEBRAE-RO para realização de Feira tecnológica; Execução de 
serviços de limpeza, abertura e encascalhamento de ruas em áreas urbanas e rurais; Benefícios com o PROMEC a pequenos produtores rurais; 
benefício com o PRÓ-PEIXE a propriedades; distribuição de alevinos; aquisição dos equipamentos de topografia; Benefício a propriedades rurais; 
reforma de represas e tanques para piscicultura; qualificação de trabalhadores para atender a demanda das obras das usinas hidrelétricas do Rio 
Madeira. 

14.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) dotação de infraestrutura 
rural; 2) dotação de infraestrutura industrial; 3) dotação de infraestrutura viária; 4) dotação de infraestrutura administrativa e operacional do setor 
público; 5) apoio ao desenvolvimento rural; 6) apoio ao desenvolvimento industrial; 7) dotação de infraestrutura urbana; 8) qualificação profissional; 
9) apoio ao desenvolvimento agroindustrial; 10) incentivo à diversificação produtiva e; 11) apoio ao desenvolvimento tecnológico.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

15. Incentivo ao desenvolvimento econômico do estado SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

15.1 Objetivo do programa: Incentivos tributários e financeiros a empreendimentos industriais, comerciais e agroindustriais. 
15.2 Ações previstas no programa: Assegurar a operacionalização e manutenção do programa; Conceder incentivos financeiros; Conceder 

incentivos tributários. 
15.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Criação de Programas como PróPeixe e Patrulha de 

Desenvolvimento Urbano; Repasse de recursos pelo Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (FIDER) à 
Associação de Crédito Cidadão (ACRECID) para microfinanças; Concessão de microcréditos; Aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento do 
Estado de Rondônia (CONDER) de novos projetos de incentivo tributário visando geração de empregos diretos; Solicitações e aprovações de 
Cartas Consultas CONDER. 

15.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) apoio ao desenvolvimento 
urbano; 2) Apoio ao desenvolvimento industrial; 3) concessão de microcréditos; 4) apoio ao desenvolvimento e; 5) incentivo à diversificação 
produtiva.  
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Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

16. Rondônia no peso e na medida certa SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

16.1 Objetivo do programa: Melhorar a aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas 
da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor. 

16.2 Ações previstas no programa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais; Atender a servidores com auxílio saúde e 
auxílio transporte; Construir, reformar e ampliar prédios; Manter a administração da unidade; Proceder à fiscalização de produtos certificados e de 
mercadorias pré-medidas; Realizar verificação de instrumentos de medir e medidas materializadas. 

16.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Remuneração de pessoal e recolhimento de encargos; 
Pagamento dos servidores, encargos sociais, auxílios transporte e saúde; Conclusão parcial da reforma/ampliação de prédio sede; 
atendimento/fiscalização de Metrologia Legal e de Qualidade; Construção parcial de Posto de Aferição de Cronotacógrafo; Aquisição de 
equipamentos de informática; Realização de fiscalização na capital e no interior conforme programação do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/RO). 
Fiscalização de produtos. 

16.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) manutenção administrativa e 
operacional; 2) dotação de infraestrutura administrativa e operacional e; 3) atividades de fiscalização.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

17. Qualidade e produtividade no registro público de 
empresas 

SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

17.1 Objetivo do programa: Registrar os estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança 
por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis. 

17.2 Ações previstas no programa: Promover a modernização dos serviços; Promover a qualificação e valorização do servidor; Realizar obras 
e melhorias de infraestrutura. 

17.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Aquisição de equipamentos, móveis e material 
permanente; Modernização dos serviços de registro comercial da Junta Comercial do Estado; capacitação e treinamentos a servidores; Celebração 
de convênio; Remanejamento de atividade para 2011. 

17.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) dotação de infraestrutura 
administrativa e operacional; 2) qualificação profissional e; 3) atividades administrativas e operacionais.  

 

Programa Órgão Período de Análise Fonte de Dados 

18. Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária SEPLAN 2008 – 2009 – 2010 www.seplan.ro.gov.br 

18.1 Objetivo do programa: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços 
utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos 
consumidores. 

18.2 Ações previstas no programa: Adquirir bens permanentes; Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos Sociais; Capacitar 
servidores da IDARON; Conceder auxílios a servidores da IDARON; Consolidar as ações de inspeção e defesa sanitária Vegetal; Consolidar as 
ações de inspeção e defesa sanitária animal; Consolidar as ações de sanidade animal; Construir e ampliar unidades administrativas; Inspecionar e 
classificar produtos de origem vegetal; Manter a administração da unidade; Promover a rastreabilidade. 
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18.3 Resultados obtidos no programa – O programa registra os seguintes resultados: Aquisição de materiais; Parceria entre IDARON e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com repasse de recursos; aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a 
IDARON; Manutenção da folha de pagamento e pagamentos de benefícios aos servidores; capacitações de acordo com as diretrizes do MAPA; 
Cursos oferecidos pela Agência IDARON e em conjunto com outras organizações (Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia (SFA/RO), 
EMATER, EMBRAPA, SEAGRI); Atividades de educação sanitária; resultados parciais com relação à redução de casos de ocorrência de pragas e 
doenças; Respaldo e reconhecimento da União e do Estado nas ações de defesa sanitária animal; Ações de vigilância e defesa sanitária animal; 
Dificuldades em relação à doação de terrenos e procedimentos licitatórios pelas prefeituras e fiscalização do Departamento de Obras e Serviços 
Públicos (DEOSP); Dificuldades em atingir as metas estabelecidas em razão de escassez de técnicos na área de engenharia civil e arquitetura; 
aumento no número de obras e reformas com criação de secretarias regionais; Medições de obras nos municípios; Ações de educação sanitária; 
Relato de dificuldades diversas da IDARON em cumprir ações inerentes à inspeção e classificação de produtos de origem vegetal; Serviço de 
classificação de grãos; aquisição de materiais de consumo, manutenção dos equipamentos, fornecimento de diárias e passagens; Despesas de 
manutenção da IDARON. 

18.4 Análise dos resultados – Foram identificados no programa os seguintes resultados (agrupados por tema): 1) manutenção administrativa e 
operacional; 2) dotação de infraestrutura administrativa e operacional; 3) qualificação profissional; 4) educação sanitária; 5) inspeção sanitária e; 
atividades administrativas e operacionais.  
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Apêndice B – Categorias temáticas geradas mediante fichamento dos programas contidos no Eixo 1 
do PPA/SEPLAN (2008-2011) e identificação das categorias conforme concepções teóricas relativas 
ao desenvolvimento tradicional e ao desenvolvimento sustentável.  
 
Dissertação: NUNES DE OLIVEIRA, E. EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA E 
DESENVOLVIMENTO EM RONDÔNIA.  Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente – PGDRA - Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – Fundação 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Março de 2012. 
 

1. Categoria  temática: Administração e Operação Pública 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

- Atividades administrativas e operacionais 
(programas 1, 2, 6, 7, 9, 17, 18); 
- Atividades de Fiscalização (programa 16); 
- Dotação de Infraestrutura administrativa e 
operacional (programa 2, 6, 9, 14, 16,18); 
- Inspeção Sanitária (programa 18); 
- Manutenção administrativa e operacional 
(programa 3, 12, 16, 18). 

- Monitoramento Ambiental (programa 10). 

2. Categoria  temática: Políticas de Desenvolvimento Regional 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Apoio do desenvolvimento (programa 15); 
Apoio ao desenvolvimento do turismo 
(programa 13); 
Apoio ao desenvolvimento industrial 
(programas 14 e 15); 
Apoio ao desenvolvimento urbano 
(programa 15); 
Articulação de políticas governamentais 
(programa 2); 
Assistência técnica (programa 10); 
Concessão de microcréditos (programa 15); 
Cooperação técnica (programa 3); 
Incentivo ao crescimento econômico 
(programa 9); 
Incentivo ao desenvolvimento industrial 
(programa 9). 

Articulação de políticas para o desenvolvimento 
regional (programa 2); 
Compensações sociais do crescimento econômico 
(programa 5); 
Desenvolvimento de arranjos produtivos locais 
(programa 4); 
Incentivo à diversificação produtiva (programas 7, 9, 
10, 11, 14 e 15). 

3. Categoria  temática: Análise Socioeconômica 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Análise de dados socioeconômicos 
(programa 2); 
Supervisão e fiscalização de atividades 
econômicas (programa 6). 

 

4. Categoria  temática: Pesquisa & Desenvolvimento 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Apoio à pesquisa (programa 3); 
Atividades de pesquisa e desenvolvimento 
(programa 10). 

 

5. Categoria  temática: Ciência, Tecnologia e Inovação 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

 Apoio ao desenvolvimento tecnológico (programa 
14); 
Inclusão digital (programa 3); 
Política de ciência, tecnologia & inovação 
(programa 3). 

6. Categoria  temática: Complexo de Infraestrutura 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Dotação de infraestrutura aeroviária 
(programas 6 e 9); 
Dotação de infraestrutura de energia e 
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transporte (programa 9); 
Dotação de infraestrutura de saneamento 
básico (programas 5 e 9); 
Dotação de infraestrutura de transporte e 
logística (programa 9); 
Dotação de infraestrutura industrial 
(programa 14); 
Dotação de infraestrutura rodoviária 
(programa 6); 
Dotação de infraestrutura rural (programas 
10 e 14); 
Dotação de infraestrutura urbana 
(programas 6, 9 e 14); 
Dotação de infraestrutura viária (programas 
9 e 14); 

7. Categoria  temática: Recursos Naturais 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

 Controle dos recursos naturais (programas 6 e 10); 
Gestão dos recursos naturais (programa 7); 
Proteção ambiental (programa 8). 

8. Categoria  temática: Desenvolvimento Agroindustrial 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Apoio a atividades agropecuárias 
tradicionais (programa 11); 
Apoio ao desenvolvimento agroindustrial 
(programas 9, 10 e 14); 
Apoio ao desenvolvimento rural (programas 
10 e 14). 

 

9. Categoria  temática: Orientações Educacionais 

Desenvolvimento Tradicional Desenvolvimento Sustentável 

Educação sanitária (programa 18); 
Qualificação profissional (programas 2, 3, 7, 
10, 11, 14, 17 e 18). 

Educação ambiental (programa 8). 

 


