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INTRODUÇÃO:

A Engenharia Elétrica se encontra no centro da revolução tecnológica que tem moldado o

mundo atual, revolução esta que abrange energia, informação/comunicação e computação (Paqueira

e Bazzanella, 2012). Tendo em vista esse protagonismo, sob a égide da organização do sistema

capitalista global, estabelece-se uma relação muito estreita entre as demandas do mercado de

trabalho e construção do perfil intelectual e de atuação dos profissionais que são formados.

Embora isso seja considerado algo natural, inevitável e até mesmo desejável por muitos

docentes e profissionais, parece-nos certo que a avassaladora dominância dessa perspectiva tem

causado um “sufocamento” de perspectivas distintas. Uma perspectiva alternativa que nos parece

assaz relevante é aquela que Dagnino (2019) denomina “Tecnociência Solidária”. Nela, pode-se

pensar a construção de uma tecnologia que seja capaz de romper o processo de exclusão trazido

pelas desigualdades inerentes ao modelo produtivo vigente (Dagnino, 2014).

À luz do papel motivador da criação da universidade pública brasileira, que historicamente se

liga à noção de promover uma democracia verdadeiramente inclusiva (Nunes, 2000), parece-nos

crucial avaliar de que forma as universidades e os cursos de Engenharia Elétrica foram construídos e

que ideias os suportam. Idealmente, essa análise deve cobrir não apenas as universidades brasileiras,

mas também de outros países com diferentes perfis históricos e de desenvolvimento. Com isso, será

possível formar um quadro mais nítido da maneira pela qual a engenharia é efetivamente concebida no

mundo moderno.

No Brasil, o surgimento da universidade não poderia estar desconectado de diversos aspectos

políticos e históricos, tendo posteriormente a universidade um destacado papel de atuação neste

cenário. Portanto, para se falar na história da engenharia em nosso país, precisamos falar também de

sua história política e econômica para compreender quais são os interesses, funções e motivações da

fundação e desenvolvimento dessas universidades.
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Neste trabalho, pretende-se realizar uma análise da evolução histórica das Universidades e dos

cursos de Engenharia Elétrica em três frentes: a) uma visão panorâmica da fundação e universidades

no contexto nacional em relação ao contexto mundial, b) uma visão dos interesses ligados a essa

fundação e c) o atual estado das universidades no país e para onde caminham. Essa análise, no caso

brasileiro, será complementada por um estudo de caso voltado ao curso de Engenharia Elétrica da

UNICAMP, com enfoque em seu desenvolvimento histórico e na análise de dados sobre a extensão

universitária e o perfil dos egressos.

METODOLOGIA:

Neste projeto, foi realizado um levantamento histórico da formação das universidades em nosso

país, em especial da formação dos cursos de engenharia elétrica, e utilizou-se como elemento de

comparação o cenário mundial. Posteriormente, abordou-se o processo de desenvolvimento destes, a

modificação do currículo, as alterações na formação, a criação de novas áreas etc. A motivação para o

estudo está no objetivo de avaliar de que forma as influências da relação entre os interesses imediatos

do mercado e dos interesses mais amplos da sociedade afetaram a construção dos cursos e o perfil do

profissional formado pela universidade. Com esta base, será possível tecer uma reflexão mais ampla

sobre o papel da engenharia e da universidade pública em nosso país, delimitando qual caminho estas

estão seguindo. Também serão analisados dados específicos do curso de Engenharia Elétrica da

UNICAMP, desde a sua formação, e do perfil de seus egressos, o que nos permitirá a construção de

um estudo de caso.

Desta forma, esse levantamento foi realizado com base em uma ampla revisão bibliográfica,

com pesquisas, análise de dados e materiais, disponíveis em arquivos, e sites de instituições de

ensino superior sempre pautando e analisando a relação do desenvolvimento das universidades com o

cenário político e econômico de nosso país. A foto da Fig. 1 foi extraída de um desses arquivos, e

retrata o atual prédio da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, quando havia

sido recém inaugurado. Na época, recebia o nome de Faculdade de Engenharia de Campinas, sendo

esse bloco destinado para a Engenharia Elétrica.

Figura 1 - foto do prédio da atual FEEC tirada em 1977 - fonte: https://expounicamp.siarq.unicamp.br/1/unidade/23/feec
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Para uma análise de caso mais detida e detalhada entrou-se em contato com a secretaria de

pesquisa da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp para ter acesso a materiais

históricos do surgimento e formação desta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

As universidades tiveram seu surgimento no século XI na Europa, tendo como principais cursos

a Teologia, Direito e Medicina (Simões, 2013). Elas serviam como um espaço para reforçar a cultura

dominante de sua época e formar os defensores e garantidores das leis. Este espaço refletia os

embates que ocorriam no âmbito social, embates que se davam entre o clero e a aristocracia contra a

nascente burguesia e camponeses. Assim, influenciadas por esses embates e pela fascinação com a

ciência, as universidades tiveram um papel importante na formação e difusão das ideias do

renascimento e do iluminismo. Com toda a transformação social advinda dessas disputas econômicas,

políticas, que tinham seu reflexo na cultura, as universidades sofreram grandes transformações,

impulsionando o desenvolvimento científico, industrialização e eletrificação (Simões, 2013).

Na América Espanhola, as universidades serviam essencialmente como o espaço para garantir

a formação de novos dirigentes para a administração colonial e para a igreja, com o objetivo de

garantir a ordem colonial (UNIVERSIDADE NACIONAL MAIOR DE SÃO MARCOS, 2022). No Brasil,

durante todo o período colonial e do Brasil Império, não existiam universidades, apenas escolas e

faculdades de direito, medicina e academias do exército para formação nos cursos de Infantaria,

Cavalaria, Artilharia e Engenharia (Simões, 2013). Apenas com a proclamação da República a questão

da fundação de uma Universidade voltou a ser colocada. Os positivistas da revolução de 1889

receavam, de um lado, a proliferação dos ideais liberais da Revolução Francesa, de outro, a

disseminação do ensino católico, e isso adiou a formação das universidades em mais 20 anos

(GOMES, 2002).

Influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, ocorreu, em 1918, a revolta estudantil de

Córdoba na Argentina, um marco fundamental na história das universidades. Nessa revolta, foi posto

um fim à dominação da igreja na Universidade, estabelecendo a liberdade de cátedra e docência livre,

garantindo sua autonomia, alterando as formas de ingresso e defendendo sua gratuidade; por último,

implementando a democracia universitária, na qual os estudantes deveriam fazer parte das decisões

sobre a universidade, estabelecendo assim o co-governo estudantil. A reforma também salientou a

importância da universidade em produzir ciência, defendendo a investigação científica como função da

universidade, sempre ressaltando que a universidade deve ter um compromisso com a realidade social

(ROCA, 1918). Então se definem como pilares da universidade ensino-pesquisa-extensão e a

gratuidade, autonomia e democracia universitárias pautadas no co-governo estudantil como seus

princípios (ROCA, 1918).

No Brasil, as poucas universidades e escolas que haviam surgido sofreram de forma tardia

essas influências. Estas só foram manifestadas de forma mais latente em meados dos anos 1960

quando foram indagadas as causas das insuficiências e injustiças da atual estrutura nacional por
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diversos estudantes que viam as crescentes tensões sociais. Estes a compreendiam como parte de

uma mudança geral da sociedade (PINTO, 1994) Essa intensificação diz respeito especialmente pelo

aumento das luta pela democratização da terra no Brasil, que afetava na época os interesses dos

latifundiários, aliados importante dos Estados Unidos.(Rogers, 1961).

Assim, após o golpe civil-militar de 1964, houve intensas manifestações de rua contra o

governo militar, com base nos movimentos estudantis e de violenta repressão governamental, que

incluía um rígido controle das atividades políticas nas universidades (Schwartzman, 1979). Também

houve uma maior intervenção norte-americana no cenário nacional e na educação: isso se expressou,

em 1968, com a reforma universitária originária dos acordos MEC/USAID, que introduziram muitos

elementos das universidades de pesquisa norte-americanas (Schwartzman, 1979).

Dos anos de 1968 a 1978, houve uma grande busca pelo ensino superior, que foi causada pelo

crescimento do ensino fundamental e médio do país. Assim, o estado retirou algumas restrições para a

criação de universidades e faculdades privadas, as quais, nos anos 1980, já representavam cerca do

dobro das matrículas em universidades públicas (Schwartzman, 1979). Esse aprofundamento da

privatização do ensino superior prosseguiu não pelo aumento da procura do ensino superior no país,

mas por grande incentivo do estado para tal, com isenções de pelo financiamento público direto e

indireto a elas, com a isenção de impostos, da contribuição previdenciária e do salário-educação, e a

concessão de subvenções, bolsas de estudo, empréstimos subsidiados, crédito educativo(DAVIES

(2002).

Atualmente, a privatização no ensino superior está extremamente avançada, com cerca de 86%

dos ingressantes do ano de 2020 sendo matriculados em instituições de ensino superior privadas

(INEP, 2020). Além disso, 95,6% das vagas foram ofertadas na categoria privada, contra 4,4%

ofertadas na categoria pública (INEP, 2020) . Na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, por

exemplo, vemos uma redução expressiva do corpo docente de 107 em 1993 a 75 em 2019: 32

docentes a menos no período (UNICAMP, 2019). Vale ressaltar também que são as universidades

públicas as responsáveis por cerca de 95% das pesquisas científicas feitas atualmente (MOURA,

2019).

CONCLUSÕES:

Diante deste cenário, vemos um tardio surgimento das universidades brasileiras, e que já em

tão pouco tempo de vida se veem ameaçadas pela profunda privatização do ensino superior brasileiro.

Com muita resistência dos estudantes e docentes as universidades continuam produzindo ciência e

sendo um espaço importante de formação. Agora se faz necessário retomar as discussões acerca do

papel das universidades. Em vista disso as mudanças universitárias devem ser vistas como um ato

social, destinado a anular um passado de privilégios e a pergunta inicial para tal transformação deve

ser “a universidade para quem?” e não uma simples alteração no currículo e forma desta (PINTO,

1994)
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Assim, as mudanças nas universidades devem pautar uma maior relação com a situação

nacional do país e um desejo para solucionar seus problemas seculares, farão isso contando com o

apoio de toda a comunidade acadêmica, com a participação dos estudantes nas obrigações

administrativas e diretorias das universidades (PINTO, 1994).

No relatório final, procuraremos enfocar mais detidamente, em nossa análise, as peculiaridades

da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação.
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