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Resumo 

Este artigo relaciona-se à inteligibili dade da experiência 
educacional em metrologia, nos diferentes níveis do sistema 
educacional brasileiro, e dos fatores externos de influência 
no processo, tais que (i) a legislação brasileira para a 
Educação nacional e (ii) o recenseamento das experiências 
acadêmicas relevantes para a consolidação do sistema 
educacional em metrologia e áreas correlatas, documentando 
reflexões mais recentes de uma dissertação de mestradoi 
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Metrologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro [1], relatado em recente congresso mundial de 
metrologia [2]. A fundamentação da pesquisa responde aos 
objetivos e conceitos de Programas dessa natureza, e afins, 
cuja finalidade seja fundar as bases para a consolidação de 
fato de um sistema sólido de educação em metrologia.  

Palavras-chave – Metrologia, informação cívica, cidadania, 
políticas educacionais, educação em metrologia. 

1. INTRODUÇÃO 

A decisão da Comunidade Européia de fixar, em 2010, com 
a Declaração de Bolognaii, que acolheu 29 países 
signatários, o prazo para implementação plena do que foi 
denominado “ the creation of an European space for higher 
education” , tem sido considerado pelas universidades 
européias do bloco comum uma oportunidade para se inserir 
no currículo básico de cursos regulares do ensino superior 
disciplinas relacionadas aos fundamentos da ciência, da 
tecnologia e da arte das medições. Essa nova diretiva da 
união européia tem motivado discussões avançadas em 
fóruns educacionais atentos à importante questão 
educacional, em particular ao ensino dos fundamentos das 
medições. De forma mais ampla, a Declaração de Bologna 
objetiva estimular a empregabilidade e a mobil idade de 
cidadãos com vistas a fortalecer a competitividade 
internacional do sistema europeu de educação superior, 
pressuposto que estabelece permanente suporte, supervisão e 
adaptação do sistema para atender necessidades específicas, 
em particular para criar uma “convergência global” dos 
diferentes níveis da educação européia, ressalvadas as 
                                                        
i Apoiada pela CAPES e PUC-Rio por meio de concessão de bolsa 
para realização do mestrado. 
ii http://www.aaen.edu.yu/mainpages/novosti/bologna.pdf 

características da “autonomia” e da “diversidade” do ensino 
superior na Europa unificada.  

O tema “educação para as medições” é realmente avançado 
e o reconhecimento de sua importância e atualidade pôde 
medir-se (i) pela deferência de tratamento recebida por 
ocasião do XVII IMEKO World Congress, prestigiado 
ecumenismo científico de organização da notável 
International Measurement Confederation, IMEKO que 
acaba de ocorrer (junho/2003), em Dubrovnik, Croácia e (ii) 
pelo resultado conclusivo dos debates. De fato, a 
programação incluiu duas mesas redondas e uma seção 
específica para a apresentação de trabalhos técnico-
científicos sobre o tema: (a) Impact of the Bologna 
Declaration on Teaching of Measurement at Universities; 
(b) Education in Metrology e (c) Technical Session on 
Education and Training in Measurement and 
Instrumentation, cujo cadastro temático contabil izou 22 
artigos técnico-científicos sobre educação em metrologia, 
coligindo contribuições e especial istas de 21 países, 
nomeadamente a Alemanha, Áustria, Brasil, Canadá, 
Croácia, Espanha, Eslovênia, Estados Unidos, Finlândia, 
Holanda, Itália, Jamaica, Japão, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República da Eslováquia, 
Romênia, Rússia e Suíça. 

Quanto aos resultados dos debates, seja em forma de 
comentários construtivos, seja na forma de proposições 
estratégicas para o traçado comum de políticas educacionais 
que definam um currículo em metrologia de câmbio 
universal, indicam a necessidade de implementar-se uma 
sistemática de “acreditação” própria a programas de ensino 
em ciência de medições, cuja chancela homologatória esteja 
na esfera de competência de organização técnico-científica 
independente, não-governamental, aos moldes do IMEKO. 

Além da deferência específica à questão da Educação em 
Metrologia, seu recorte temático obteve visibil idade, em 
maior ou menor grau, nos 489 artigos técnico-científicos, 
estruturados em 19 campos do conhecimento, com interface 
direta na Metrologia; 22 trabalhos tratam diretamente da 
questão da educação voltada à ciência das medições, o 
equivalente a 5% do compêndio global que reflete o esforço 
desse congresso mundial, que realiza-se a cada três anos.  

 



2. EDUCAÇÃO - DIFERENÇAS CULT URAIS 

Sem a pretensão historiográfica de determinar o marco zero 
do processo educacional brasileiro, aí buscando lastro para a 
intel igibili dade da gênese da educação em Metrologia, toma-
se a década de 30, com o governo provisório de Getúlio 
Vargas, para referência da evolução do sistema educacional 
brasileiro e para o entendimento da atual estrutura da 
educação profissionalizante em metrologia. Esse marco é 
caracterizado pelo surgimento do Ministério dos Negócios 
da Educação e Saúde Pública que, embora meritório pelo 
avanço na criação de políticas administrativas pioneiras, fica 
ainda assim a ressentir-se de uma discriminação singular às 
especificidades das áreas envolvidas, no caso a Educação e a 
Saúde, que se vêem mescladas em objetivos e planejamentos 
comuns e, mais perturbador ainda, prioridades e orçamentos 
compartilhados em pasta ministerial única. Em janeiro de 
1937, já dessa vez Presidente da República, Vargas cria o 
novo Ministério da Educação e da Saúde, estruturando-o em 
dois Departamentos com divisões administrativas próprias, o 
da Saúde e o da Educação, em que a Divisão de Ensino 
Superior adquire status diferenciado. 

Não obstante reconhecer-se a iniciativa da reforma estrutural 
dessa pasta, é somente no segundo governo de Vargas, já na 
metade do século, em 1953, que, finalmente, têm-se 
dissociados os termos do binômio saúde-educação com a 
criação do Ministério da Educação e Cultura, para, em 
1985, surgir o Ministério da Educação (MEC). 

Estabelecendo, a título de reflexão, referências comparativas 
com o Hemisfério Norte, que parece ter erigido 
competentemente um sistema de educação robusto, 
menciona-se que, 70 anos antes de Vargas ter criado o 
Ministério da Educação e Saúde Pública, ações decisivas 
para transformar os Estados Unidos em nação econômica e 
tecnologicamente desenvolvida foram criadas e 
implementadas naquele Hemisfério. É do conhecimento 
comum o corolário das sábias decisões que levaram o 
legendário presidente americano Abraham Lincoln a: 

(i) sancionar, em 1862, o Land Grand Act, formalizando a 
doação de terras de propriedade da União a cada um dos 
Estados americanos, objetivando criar um fundo perpétuo 
para estabelecimento e manutenção de escolas superiores de 
agricultura e artes mecânicas, berço etimológico da 
nomenclatura A&M (Agriculture and Mechanical) e estuário 
natural das conceituadas universidades americanas que 
continuam respondendo ainda hoje pelo inigualável patamar 
de desenvolvimento técnico-científico daquele País; 

(ii) formalizar a criação, apenas um ano após, em 1863, da 
conceituada National Academy of Sciences, com a 
atribuição específica de promover o desenvolvimento em 
“qualquer assunto das ciências ou das artes” . 

Estes são apenas dois exemplos pontuais de decisões sábias 
que, acertadamente, permitiram aos EUA incluir, dentre seus 
indicadores de desenvolvimento científico, a conquista, na 
segunda metade do século XX, de 50% de todos os prêmios 
Nobel já concedidos. De 1901 a 1950 (criação da National 
Science Foundation), cientistas radicados nos Estados 
Unidos receberam 20,4% dos prêmios em Física, 9,8% em 
Química e 18,6% de todas as distinções em Medicina, 
indicadores esses que total izam 50% (mais precisamente, 

57,9%, 45,8% e 62,9%, respectivamente) das distinções 
outorgadas entre 1951 e 2000, assim refletindo a eficácia de 
políticas comprometidas com a excelência educacional. 

Essas conquistas merecem destaque ainda maior, quando se 
considera os esforços de sobrevivência da economia 
americana no período pós-quebra da bolsa de Nova York 
(1929) e a recessão decorrente do trágico período do pós-
guerra, que anestesiou o desenvolvimento das ciências no 
continente europeu e em regiões da Ásia. 

3. ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Objetivando planejar o avanço do sistema de Metrologia 
nacional, estudaram-se seus coercivos legais, tanto os 
referentes ao status quo, quanto àqueles que venham 
pavimentar o foro legal por onde caminhará o futuro da 
Metrologia no País. Nesse sentido, foi feito criterioso estudo 
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394 de 
20/12/96, no que concerne os níveis e modalidades da 
educação no País: (i) educação básica; (ii ) educação superior 
e (ii i) educação profissional, esta última voltada para o 
desenvolvimento de aptidões para o trabalho que 
possibil i tem a vida produtiva do cidadão. 

3.1. Educação Básica 

De acordo com a LDB, a educação básica brasileira tem por 
finalidade assegurar ao educando o desenvolvimento da 
formação básica, indispensável para o exercício da 
cidadania; meios para o progresso no trabalho e para a 
continuidade do seu processo de qualificação. A educação 
básica no Brasil compreende: (i) educação infantil , etapa 
que corresponde ao período de escolarização infantil , 
objetivando ao desenvolvimento físico, psicológico, 
intelectual e social da criança de até seis anos de idade, 
complementando a ação da famíl ia e da sociedade; (ii ) 
ensino fundamental, etapa de, no mínimo, oito anos de 
duração, visando à aprendizagem da leitura, da escrita e do 
cálculo, à compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político de governo, da tecnologia, das artes e dos 
valores de fundação da sociedade e (ii i) ensino médio, de 
duração mínima de três anos, cujos princípios giram em 
torno da preparação básica para o trabalho; da formação 
para o exercício da cidadania e da aquisição dos valores 
universais da ética e do civismo. Nesta etapa, destaca-se, 
ainda, a ênfase na compreensão das tecnologias de base e 
dos fundamentos científico-tecnológicos relacionados com 
os processos produtivos, buscando a interação curricular das 
práticas formais de ensino com a experimentação prática De 
acordo com a LDB, é permitida a preparação do educando 
para o exercício de profissão técnica nesta etapa do ensino, 
desde que a sua formação geral tenha sido concluída, quer 
em estabelecimento da rede nacional do ensino médio, quer 
em instituições especial izadas em ensino profissionalizante. 

3.2. Educação Superior 

A educação superior  brasileira direciona-se à formação 
científica e à capacitação de profissionais para atuação nos 
diferenciados segmentos na vida produtiva nacional, quer 
gerando e transmitindo conhecimento quer atuando junto às 



forças produtivas da sociedade brasileira. O ingresso à 
educação superior é aberto a candidatos que tenham 
concluído o ensino médio, ou equivalente, e que tenham 
sido aprovados em processo seletivo. 

A característica mais marcante da educação superior no País 
é ainda a prevalência de um sistema educacional que abriga 
a oferta de cursos dos mais variados níveis de conhecimento 
e matizes curriculares, visando à garantia do atendimento 
universal ao conhecimento e à viabil ização do acesso mais 
direto à formação continuada do cidadão. O perfi l do ensino 
superior compreende-se segundo a seguinte categorização:  

(i) cursos seqüenciais, aqueles destinados à obtenção ou à 
atualização de qualificações técnicas, profissionais, 
acadêmicas, ou aprimoramento intelectual no campo das 
ciências humanas, tecnológicas e biológicas, com grade 
curricular específica de diferentes domínios do 
conhecimento, facultados a candidatos com diploma de 
nível médio que atendam a pré-requisitos formalmente 
estabelecidos pelas instituições de ensino; 

(ii) cursos de graduação, destinados à li cenciatura ou ao 
bacharelado em campos os mais diversificados do 
conhecimento, desenvolvem-se no âmbito das seguintes 
modalidades pedagógicas: ensino presencial, em que as 
atividades ocorrem com assistência direta do educador, no 
âmbito de uma mesma instituição; semi-presencial , em que 
concorrem atividades que se realizem majoritariamente com 
assistência direta do educador e/ou em mais de uma 
instituição, resguardada a orientação institucional 
programática; educação a distância, em que a metodologia 
concentra-se na eficácia de um ensino executado 
predominantemente fora da instituição de abrigo e efetivado 
pela interação ativa de educador via modernas tecnologias 
de ensino que envolvem meios televisivos e eletrônicos. São 
dois os diplomas que podem advir da finalização desse nível 
de ensino: a) bacharelado, destinado à habil itação 
profissional, ou prosseguimento nos estudos acadêmicos e 
b) licenciatura, destinada à formação de professores para 
atuação no ensino fundamental e no ensino médio; 

(iii) cursos superiores de tecnologia ou cursos 
tecnológicos, respondem à demanda específica por 
preparação, formação e aprimoramento educacional e 
profissional sintonizada com a dinâmica ativa de um 
mercado que requer uma agilidade da resposta profissional 
em tempo bem inferior aos 4 ou 5 anos requeridos ao 
bacharelado e licenciatura. Os diplomados nos cursos de 
tecnologia, denominados tecnólogos, detêm status de nível 
superior, guardando prerrogativa de aquisição de certi ficado 
intermediário mediante cumprimento de requisitos de 
exigência previamente estipulados; 

(iv) cursos ou programas de pós-graduação, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação que atendam 
às exigências das instituições de ensino, funcionam em dois 
níveis de exigência curricular: stricto e lato sensu. Cursos 
stricto sensu compreendem aqueles destinados ao 
desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e aplicada 
em área específica do conhecimento, requerendo total 
comprometimento do aluno com as atividades de pesquisa, 
grau maior de refinamento nos métodos de pesquisa e 
expectativa de contribuição efetiva na área de domínio. 

Compreendem dois níveis: Mestrado e Doutorado, cuja 
diferenciação básica assenta-se nos pré-requisitos 
curriculares, no número de créditos, na duração e nível de 
domínio em determinado campo de saber, além da 
abrangência do universo e do escopo da pesquisa. Os cursos 
lato sensu compreendem os níveis especialização e 
aperfeiçoamento, diferenciando-se, também, pela duração 
(360 horas para a especialização e 180 horas para o 
aperfeiçoamento), pelo número de créditos, pela exigência 
de elaboração de trabalho monográfico (dispensado no 
aperfeiçoamento) e pela abrangência do conhecimento de 
domínio; 

(v) cursos de extensão, direcionados para a iniciação, 
atualização, aperfeiçoamento, quali ficação e re-qualificação 
profissional; denominados livres, pois autônomos na 
formulação de seus conteúdos programáticos; oferecidos 
para atendimento de demanda social singular, devidamente 
justificada; estruturados e aprovados no âmbito de 
instituições de ensino credenciadas; com autonomia para 
emissão apenas de certificado de conclusão. 

3.3. Educação Profissional 

A educação para o trabalho, componente da educação 
profissional brasileira, destina-se à qualificação e formação 
dos trabalhadores, independentemente do nível de 
escolaridade dos mesmos. Este tipo de formação, quando 
voltada a profissionais, pode se dar por meio da 
especialização, aperfeiçoamento ou atualização de seus 
conhecimentos tecnológicos; enquanto que a formação dos 
demais trabalhadores, impossibil itados de atenderem aos 
critérios formais de exigência destes cursos, é proporcionada 
pela sua quali ficação, reprofissionalização ou atualização, 
visando à sua absorção no mercado de trabalho quali ficado. 
As atuais políticas da educação profissionalizante em 
metrologia do País são caudatárias do acentuado perfil 
regulador do Estado, uma vez que atrela os cursos 
profissionalizantes em metrologia à disponibili dade 
curricular dos cursos regulares de instituições públicas e 
privadas de ensino já existentes em áreas e níveis de 
conhecimento afins à questão metrológica. 

Olhando-se em perspectiva a real demanda pela qualificação 
desse profissional diferenciado e a rarefação das iniciativas 
de resolução de tais problemas, a formação de parcerias 
entre o setor produtivo e os geradores de conhecimento, com 
maciço aporte de recursos de empresas e organizações 
interessadas, acena-se como porto de partida para 
ancoradouros seguros e confiáveis. 

A educação profissional compreende os seguintes níveis de 
curso: (i) Básico, destinado à quali ficação, re-qualificação e 
re-profissionalização do trabalhador, é ministrado de forma 
compatível com seu próprio grau de conhecimento técnico e 
nível de escolaridade, não estando sujeito à regulamentação 
curricular, emitindo-se certi ficado de quali ficação 
profissional aos concluintes do curso; (i i) Técnico, 
destinado a proporcionar habili tação profissional a alunos 
matriculados em cursos do ensino médio, ou deles egressos, 
podendo ser oferecido concomitante ou seqüencialmente a 
estes, devendo ser ministrado na forma estabelecida por 
legislação e (ii i) Tecnológico, cursos de nível superior da 



área tecnológica, destinados a profissionais que concluíram 
sua educação formal em nível médio de ensino, com 
emissão de diploma específico – tecnólogo. 

A educação vocacional, formalizada pelo Decreto 2.208/97 
e l iderada pelo SENAI no Brasil, é direcionada para o 
desenvolvimento de aptidões profissionais objetivando: (i) 
preencher o gap entre escolas e empresas, capacitando 
jovens e adultos para o mercado de trabalho; (ii) prover 
ensino profissional nos níveis médio e superior (incluindo-se 
a pós-graduação); (i ii) prover especial ização e reciclagens 
de profissionais, recapacitando-os tecnologicamente e (iv) 
qualificar e reciclar  trabalhadores jovens e adultos, 
independentemente de seus níveis de escolaridade, em todos 
os casos, integrando educação, trabalho, ciência e 
tecnologia. Já a educação superior para o trabalho objetiva 
fomentar o desenvolvimento cultural, quer qualificando o 
profissional para as diferentes necessidades do mercado quer 
desenvolvendo um espírito científico capaz de estimulá-lo à 
reflexões sobre os avanços do conhecimento.  

No contexto do importante segmento do ensino médio, 
insere-se o ensino vocacional, hoje, praticado com 
excelência no Brasil pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), vinculado à 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), representando o 
maior centro educacional da América Latina, dispondo de 
estrutura composta por 720 escolas profissionalizantes que 
capacitam cerca de 2.3 milhões de estudantes por ano 
(número comparável à população de alguns países!), 
oferecendo 1800 cursos em diferentes níveis de formação 
acadêmica e profissional, esforço coordenado pelo 
Departamento Nacional do SENAI e por seus 27 
Departamentos Regionais instalados em todo o território 
nacional, além de 122 parceiros internacionais, em cujo 
contexto desenvolvem-se estratégicos projetos cooperativos. 
Em publicação comemorativa dos cinqüenta anos da 
International Vocational Training Organization, “ History 
from 1950 to 2000”  [3], o SENAI coordenou a edição de 
uma publicação que documenta a experiência na educação 
vocacional de 34 países. 

4. EVOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

Tomando-se como ponto de partida a educação superior 
brasileira, vez que as primeiras experiências brasileiras no 
ensino de metrologia iniciaram-se em nível de pós-
graduação, o presente artigo estabelece uma breve 
retrospectiva desse nível de educação no Brasil. 

Desde a criação do Ministério dos Negócios da Educação e 
da Saúde Pública, na década de 30, o sistema educacional 
brasileiro experimentou um processo constante de evolução. 
No contexto de um crescimento demográfico que 
quadruplicou de 41 milhões (1940) para cerca de 170 
milhões de brasileiros (2001), caracterizado pelo expressivo 
êxodo rural que alterna de 31 para 84% a concentração de 
habitantes das zonas urbanas [4], o percentual de brasileiros 
matriculados em cursos superiores evoluiu de 0,1% da 
população para 1,5%, índice mais expressivo do que pode 
suscitar a diferença numérica quando se considera o 
surpreendente crescimento populacional, que apresenta 

redução do índice de analfabetismo de 52% para 12%, no 
mesmo período [5]. 

No que concerne à criação da pós-graduação no Brasil , 
surgida apenas na segunda metade do século passado, foi 
necessária a intervenção do então Estado, que percebendo 
que a tecnologia nacional não apresentava os avanços 
compatíveis com o desejado ritmo de desenvolvimento 
técnico-econômico, acolheu as reflexões originadas do 
trabalho de profissionais visionários para mudar o então 
ritmo das ações governamentais que levaram à indução da 
formação de pessoal e desenvolvimento da C&T no Brasil. 

Como referência, os dois primeiros programas de pós-
graduação no Brasil – o de Engenharia Química, vinculado à 
Divisão de Engenharia Química do Instituto de Química da 
então Universidade do Brasil , e o de Engenharia Mecânica, 
da então Escola Poli técnica da Pontifícia Universidade do 
Rio de Janeiro – caracterizam a gênesis da pós-graduação 
brasileira. Daí em diante, alterou-se, de forma 
surpreendente, o ritmo de evolução da pós-graduação no 
Brasil, conforme dados disponíveis pela Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação (MEC) brasileiro referentes aos 
totais/ano de programas de mestrado e doutorados, 
ilustrados na Figura 1. 

Brasil: Evolução da Pós-Graduação Brasileira (1960-99) 

 
Fig 1: Evolução da pós-graduação no Brasil. Fonte: CAPES. 

 

Como pode também ser observado no gráfico acima, bem 
mais recente é a pós-graduação em metrologia, iniciada em 
1996, conforme será descrito no tópico a seguir. 

5. O ENSINO DE METROLOGIA NO BRASIL  

A análise da evolução da educação formal em metrologia no 
Brasil evidencia superioridade de crescimento com relação 
aos sistemas de educação básica e superior. Esta 
peculiaridade não é exclusiva do Brasil  e explica-se por uma 
espécie de “ lei natural da necessidade”, determinada pelas 
contingências impostas pelo próprio processo de abertura 
econômica que, induzindo ao intercâmbio livre do comércio 
não apenas em regiões demarcadas por blocos econômicos, 
mas em todo o planeta, solicita definição acurada em todo o 
curso das medições, por assim dizer, comerciais [6]. 

5.1. Capacitação em metrologia: uma experiência pioneira 

Pode-se dizer que a evolução da educação em metrologia no 
Brasil resulta da indução pontual de ações governamentais, 
inerentes aos processos de fortalecimento da infra-estrutura 



laboratorial brasileira para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do País, para o que colaborou decisivamente a 
implantação do Laboratório Nacional de Metrologia 
(LNM/INMETRO), na década de 1970. 
Embora tal iniciativa não tivesse, à época, sido medida pelo 
seu justo peso no processo desenvolvimentista do País, 
como a viabil ização da inserção brasileira no comércio 
mundial, reconheceu-se a ousadia da iniciativa e de um 
projeto que, acertadamente, induziriam também às melhorias 
estruturais da própria gestão de C&T no País, a exemplo de 
sua substituição ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas 
(INPM) que, embora enfrentando dificuldades para 
implantar as bases da fiscalização metrológica, determinava-
se já a levar adiante a construção de laboratórios, sem, 
entretanto, assegurar, à época, respaldo de uma base de 
recursos humanos quali ficados em nível compatível às 
necessidades do sistema nacional de metrologia. Este, como 
outros exemplos, é emblemático do falseamento de 
concepções sobre a ineficiência ou carência dos setores de 
C&T do País. Este tipo de razão deve ser buscado nas 
políticas de gestão, já que a competência técnica e científica 
do vasto cabedal nacional já tem patente reconhecida no 
País e no exterior. 

Desse movimento nasceu, em 1975, a primeira iniciativa 
para formação de recursos humanos em metrologia 
objetivando capacitar profissionais que assumiriam as 
lideranças dos diversos laboratórios primários que 
integravam o LNM, pretendido campus avançado do 
INMETRO, sendo, então, formalizado um acordo específico 
com o renomado instituto alemão de metrologia, o 
Physicalische-Technische Bundesanstalt (PTB), um dos 
primeiros parceiros da metrologia brasileira. Antecedendo à 
capacitação técnica desses profissionais na Alemanha, o 
INMETRO firmou Convênio com a Coordenação de 
Pesquisa e Pós-Graduação (COPPE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para implementar um 
curso de especialização que capacitasse seus engenheiros e 
físicos, complementando e atualizando suas formações em 
ciências básicas, assim preparando o primeiro corpo técnico 
do LNM/INMETRO; o Projeto Cr iptônio. Resultado de 
um excelente trabalho implementado pelos pesquisadores e 
gestores da COPPE, em parceria com pesquisadores 
estrangeiros, o Projeto capacitou duas turmas de 
profissionais em anos seguidos (1975-76). Desse notável 
esforço, o INMETRO conseguiu absorver a maioria dos 
profissionais, cerca de 60 alunos das duas turmas, alguns das 
quais levaram mais longe seu processo de aperfeiçoamento 
profissional, qualificando-se nas excelentes instalações do 
Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha – o PTB –; 
outros assumiram chefias e lideranças nas práticas da 
metrologia e da atividade de credenciamento de laboratórios, 
em cujas funções ainda permanecem, às vésperas de 
completarem o tempo para suas aposentadorias e ensejarem 
o fechamento de importante ciclo de formação da gênesis de 
profissionais da metrologia primária do País. 

Como dividendos do Projeto Criptônio, em 1977, iniciou-se 
um programa de treinamentos para capacitação em 
metrologia para profissionais estrangeiros de nível superior, 
patrocinado pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA), no objetivo de desenvolver os sistemas metrológicos 

em seus respectivos países. O programa foi desenvolvido no 
próprio campus laboratorial do INMETRO, estruturando-se 
em dois cursos de treinamento, tendo como instrutores 
profissionais brasileiros do próprio LNM. O primeiro curso, 
ministrado em 1977, foi direcionado à Metrologia Legal e 
Metrologia Científica, tendo contado com a participação de 
12 alunos; já o segundo, em 1980, foi direcionado apenas à 
Metrologia Industrial e contou com 10 participantes. Esta 
experiência, além de prover outros países da América Latina 
de conhecimentos extremamente importantes para seu 
desenvolvimento, proporcionou ao INMETRO elevadíssimo 
status no reconhecimento do seu potencial técnico-
científico, adquirido, em parte, no Projeto Cr iptônio e na 
expertise acumulada por seus profissionais. 

5.2. Um momento favorável para educação em metrologia 

Após um novo período de calmaria e injunções políticas que 
novamente frearam o desenvolvimento de RH em 
metrologia, surgiu, com o processo de abertura econômica, a 
necessidade de se atribuir credibi lidade ao chamado produto 
made in Brazil, abrindo-lhe acesso e condições de competir 
em mercados externos competitivos e protegidos por 
barreiras técnicas. Foi exatamente por perceber na 
metrologia a única e legítima ferramenta de remoção de 
barreiras técnicas, em muitas das situações camuflando 
inaceitáveis barreiras políticas, que a metrologia voltou à 
cena como área prioritária, merecendo apoio específico de 
programas governamentais que visavam o aumento 
quantitativo do apoio financeiro à pesquisa, com a 
introdução de novos critérios, mecanismos e procedimentos 
indutivos de apoio em áreas previamente definidas como 
prioritárias, como foi o caso do bem sucedido PADCT 
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), objeto de acordo de empréstimo entre o 
governo brasileiro (competentemente capitaneado pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia) e o Banco Mundial, 
projeto que revolucionou a própria lógica de fomento do 
Banco Mundial, à época sem tradição no financiamento de 
projetos de C&T e viciado no financiamento apenas de 
projetos de grande porte voltados à infra-estrutura de 
cidades, regiões, construção de aeroportos, meio ambiente. 

Dessa nova oportunidade, a metrologia ganha maior 
visibil idade e, com o movimento pela qualidade, 
efetivamente iniciado no Brasil na década de 80 e 
diretamente dependente de investimentos em outras funções 
da tecnologia industrial básica (certificação, credenciamento 
de laboratórios, ação de organismos de inspeção e atividades 
de avaliação da conformidade), a formação de RH em 
metrologia volta a ser foco de preocupação. Por essas 
razões, bem compreendidas à época, a capacitação de 
profissionais nessas áreas da competiti vidade passam a 
constituir-se em prioridade para o governo, notadamente no 
contexto do PADCT, que induziu de forma expressiva a 
capacitação e a formação de RH em Metrologia, 
Normalização e Qualidade (MNQ) a partir de programas e 
projetos específicos implementados, no âmbito das ações do 
Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), como foram os casos do PEGQ 
(Programa de Especialização em Gestão da Qualidade), 



RHAE (Programa de Capacitação de Recursos Humanos em 
Atividades Estratégicas) e o Programa RH-M etrologia. 

Por fim, a metrologia, nos anos 90, foi entendida como 
substrato indispensável ao fortalecimento do PEE 
(Programa Especial de Exportações) do governo federal. O 
PEE, que impôs como meta dobrar as exportações 
brasileiras no horizonte 1998-2005, foi lançado em 8 de 
setembro de 1998 pelo então Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, assim atribuindo-lhe status e 
sinalizando as prioridades do governo para com o Programa. 
Em sua essência, o PEE, estruturado na forma matricial, 
sempre representou um instrumento inovador de incremento 
às exportações, ou seja, interligando os setores produtivos às 
áreas governamentais atinentes ao comércio exterior e 
estimulando demandas específicas por RH. 

Similarmente ao que também aconteceu com o processo de 
desenvolvimento da pós-graduação brasileira, a educação 
formal em metrologia, no final da década de 90, resultou de 
uma ação de planejamento por parte de um processo de 
indução governamental. Foi assim que, no contexto de uma 
iniciativa interministerial, o Programa RH-M etrologia [7] 
foi criado para dotar o País de recursos humanos 
qualificados para o setor de metrologia, suprindo, assim, 
demandas específicas provenientes do Laboratório Nacional 
de Metrologia (LNM/INMETRO) e dos demais laboratórios 
que compõem a infra-estrutura laboratorial de serviços do 
Brasil: (i) Rede Brasileira de Calibração (RBC), (ii) Rede 
Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE), (iii) Rede 
Nacional de Metrologia Legal (RNML), (iv) laboratórios 
industriais e (v) laboratórios dos sistemas da saúde, da 
agricultura, da segurança e do meio ambiente. Essas 
demandas por recursos humanos em metrologia, 
identificadas por uma pesquisa específica [8] conduzida pelo 
Programa RH-Metrologia, desenvolvida junto a esses 
laboratórios, revelaram, dentre outros resultados, os 
seguintes percentuais das deficiências dos laboratórios 
brasileiros: recursos humanos (36%); máquinas e 
equipamentos (29%); confiabili dade metrológica (14%) 
instalações prediais (12%). O índice dos recursos humanos, 
do quantitativo dos profissionais capacitados e o da 
remuneração são os mais críticos, conforme revelado por 
essa pesquisa inédita. O Programa RH-Metrologia planejou, 
ainda, o desenvolvimento de li teratura especializada e a 
promoção de eventos de natureza técnica e científica em 
metrologia de reforço à consolidação da mentalidade 
metrológica nacional. Em consonância com o alinhamento 
estratégico previsto, a Fase 1 (1995-98) do Programa RH-
Metrologia – estruturação consolidou dois Programas de 
Pós-graduação stricto sensu em metrologia (PósMQI/PUC-
Rio e PósMCI/UFSC), em áreas complementares, do que já 
resultou em apenas cerca de 7 anos a formação de mais de 
80 mestres geradores de pesquisas prioritárias na solução de 
problemas industriais com demanda na metrologia 
avançada, hoje, na sua quase totalidade, ocupando cargos 
estratégicos em organizações comprometidas com a 
metrologia nacional [9]. Pelos expressivos resultados 
consolidados durante a Fase 2 (1998-2002) do Programa 
RH-Metrologia – fortalecimento, os programas de pós-
graduação ganharam notoriedade e reconhecimento no 
âmbito da avaliação da CAPES (triênio 1999-2001). 

Evoluindo de forma natural, e desvinculado de injunções do 
governo, o Programa RH-Metrologia avança para sua 
efetiva de consolidação, explicitando parcerias inovadoras 
de iniciativa dos Programas de pós-graduação em 
metrologia da PUC-Rio e da UFSC, apoiados pela FINEP 
com recursos do Fundo Verde Amarelo, e que se destinam a 
direcionar os temas das pesquisas de mestrado em 
metrologia para a solução de problemas reais identificados 
junto à indústria, soluções essas fortemente dependentes de 
conhecimento avançado de metrologia. 

5.3. O ensino formal da metrologia 

Limitando-se ao que se denomina ensino formal em 
metrologia, portanto não contabil izando as atividades de 
treinamento para a capacitação em metrologia e áreas 
correlatas ao longo da última década, descrevem-se abaixo 
as experiências da educação em metrologia, ressaltando o 
papel da pós-graduação e de outras experiências relevantes. 

5.3.1. Pós-graduação em metrologia 

O PósMQI (Programa de Pós-Graduação em Metrologia 
para a Qualidade Industrial) foi criado em julho de 1996 na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio) para atuar principalmente como instrumento da 
integração universidade-empresa com foco na 
competitividade industrial, tendo sido estruturado para 
estabelecer interface entre empresas e outras organizações 
empenhadas na busca de soluções para problemas 
específicos de metrologia de forma a assegurar a melhoria 
da qualidade de produtos e aumentar a competitividade das 
empresas brasileiras. Em seu sétimo ano de existência, o 
PósMQI/PUC-Rio consolidou-se pela emissão de 47 
(situação em julho/2003) títulos de Mestre em Metrologia a 
profissionais e acadêmicos que desenvolveram pesquisa em 
temas críticos da metrologia, muitos dos quais relacionados 
à melhoria de novos métodos e técnicas de medição de 
interesse industrial [10]. 

O PósMCI (Programa de Pós-graduação em Metrologia 
Científica e Industrial) iniciou suas atividades em março de 
1997 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
motivado pela demanda por profissionais de elevado 
conhecimento em metrologia que respondessem aos 
reclamos de qualidade e competitividade dos variados 
segmentos da empresa brasileira. A estrutura do PósMCI 
prevê duas modalidades de mestrado: (i) o mestrado 
tradicional, com formação mais acadêmica, e (ii) o mestrado 
profissionalizante, voltado para a atuação direta junto aos 
segmentos produtivos. Desde sua criação, 34 mestres foram 
formados (situação em junho/2003). 

Motivada pelos resultados positivos de outras Universidades 
na formação de recursos humanos em metrologia, a 
Faculdade de Engenharia da Universidade São Francisco 
(USF) criou em 1998 o Programa de Mestrado em 
Metrologia. No entanto, seguindo os critérios da CAPES e 
baseando-se na expertise dos seus profissionais, a Instituição 
optou, no ano de 2000, pela inserção dos conceitos e 
aplicações de metrologia no já estruturado PPG-ECM 
(Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos 
Materiais). De acordo com essa nova concepção, ficaram 



definidas para o PPG-ECM uma única área de concentração 
– Desenvolvimento e Caracterização de Materiais – e 
quatro linhas de pesquisa, dentre as quais a linha Metrologia 
Aplicada aos Materiais. Desta forma, o Mestrado em 
Metrologia, antes concebido como curso específico, 
caracteriza-se agora como linha de pesquisa do PPG-ECM 
enfocando, notadamente, aspectos metrológicos pertinentes 
à engenharia e ciências de materiais. Há menos de três anos 
consolidado como linha de pesquisa do PPG-ECM e 
recentemente (novembro/2003) credenciado pela CAPES, o 
Programa concedeu 4 títulos de mestres (dados de 
julho/2003), atualmente dispondo de 8 mestrandos 
desenvolvendo pesquisa nessa l inha de pesquisa, tendo 2 
deles defesas agendadas em agosto. Há também registros de 
treze mestres no antigo Programa de Mestrado em 
Metrologia aguardando a publicação do Ministério da 
Educação quanto ao credenciamento CAPES, para então 
requalificar-se à l inha de pesquisa "Metrologia aplicada aos 
materiais" do PPG-ECM. 

No período de 1990-93, o TEP/UFF (Programa de Pós-
graduação de Engenharia em Produção do Centro 
Tecnológico na Universidade Federal Fluminense) firmou 
um convênio para implementar naquele mestrado, no 
contexto da área de concentração Tecnologia, Inovação e 
Trabalho, uma abertura para desenvolvimento de 
profissionais em metrologia e qualidade, com o foco voltado 
para as necessidades do INMETRO. Dessa iniciativa apenas 
2 títulos foram concedidos, sendo um deles para um 
profissional do INMETRO. No contexto de um contrato de 
prestação de serviços celebrado, alguns profissionais do 
INMETRO atualmente participam do Mestrado Profissional 
em Sistemas de Gestão coordenado pelo LATEC/UFF. 
Estruturado a partir de 1993 no Centro Tecnológico, o 
LATEC é um núcleo de estudos vinculado ao Departamento 
de Engenharia de Produção da UFF e conta com a 
colaboração de um grupo multidisciplinar de professores 
ligados a diversas áreas do conhecimento. No que concerne 
ao convênio, este é ainda recente para explicitar resultados. 

Guardando fidelidade ao princípio de que não se justifica a 
criação de cursos de doutorado específicos em Metrologia já 
que teses de doutorado em metrologia sempre encontraram 
receptividade nos tradicionais programas de doutoramento 
já consolidados junto aos departamentos de Ciências da 
Engenharia, Física e Química, e tendo em vista, ainda, o alto 
grau de interdisciplinaridade requerido, parece constituir-se 
consenso dos educadores em metrologia do País e do 
exterior que programas de doutoramento em metrologia não 
constituem solução para a vulnerabil idade detectada de 
recursos humanos de alto nível para o setor. Atuando 
segundo essa lógica, enfatiza-se o alto grau de produtividade 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina (POSMEC), no 
âmbito do qual produzem-se, em média, duas teses de 
doutorado em metrologia por ano, totalizando 51 teses 
(dados de junho/2003) de doutorado em temas avançados de 
metrologia, com ênfase maior na área de instrumentação. 

Seguindo essa mesma lógica, algumas universidades 
brasileiras têm reconhecido no estudo da metrologia uma 
estratégia de aprimoramento de seus cursos, decidindo 
incluir a Metrologia no currículo de cursos de graduação 

existentes. No âmbito do ensino superior, há ainda registro 
de três projetos de implantação de programas de pós-
graduação latu sensu em metrologia: na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG); no Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e na 
Universidade Federal do Pará (UFPA). 

5.3.2. Outras experiências no ensino de metrologia 

Adicionalmente aos esforços da pós-graduação stricto sensu 
em metrologia, outras importantes experiências ocorrem em 
diferentes níveis da formação acadêmica, como a registrada 
pelo Curso Técnico em Metrologia desenvolvido pelo 
INMETRO em conjunto com a Escola Estadual Círculo 
Operário (CECO) que, no âmbito das metas estabelecidas 
para a Fase 2 – fortalecimento – do Programa RH-
Metrologia, computou, até julho de 2003, a formação de 54 
técnicos em metrologia (dados de junho/2003). No rastro 
dessa experiência, o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Química (CEFETQ) criou, em 2000, o 
Curso Técnico em M etrologia para Gestão da 
Qualidade. Mais recentemente, em 2002, a Escola Técnica 
(ETC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRG) implementou um Curso Básico de Metrologia 
objetivando suprir demandas empresariais no contexto das 
novas relações econômicas, que requerem padronização e 
exatidão das medições conduzidas para atender necessidades 
específicas do setor de produtos industriais. 

Cada uma dessas experiências foi devidamente analisada na 
pesquisa de mestrado desenvolvida [1] e encontra-se 
sucintamente caracterizada no Quadro 1. 
Quadro 1: Indicadores da educação  em metrologia no Brasil. 

 

Curso I nstituição I nício Resultados 
 

PósMQI 
 

PUC-Rio 
 

1996 
 

47 mestres 
 

PósMCI 
 

UFSC 
 

1997 
 

34 mestres 
 

Metrologia e Instrumentação. 
Área de concentração no 
Doutorado do POSMEC 

 

UFSC 

 

1974 

 

51 doutores 

 

Metrologia aplicada à 
materiais: linha de pesquisa 
no Mestrado do PPG-ECM 

 

USF 

 

1998 

 

4 mestres 

 

Especialização em Metrologia 
 

CEFET-MG 
 

1997 
 

20 (piloto) 
 

 

Especialização em Metrologia 

 

 

UFMG 

 

2002 
projeto 

 

Em fase de 
implantação 

 

 

Especialização em Metrologia 

 

 

UFPA 

 

2000 
projeto 

 

Ainda não 
implantado 

 

 

Curso de Extensão 

 

Universidades 
Estaduais/SP 

 

2000 
piloto 

 

30 alunos 
participantes 

 

Curso Técnico em Metrologia 
 

CECO/ 
INMETRO 

 

 

1998 

 

 

54 técnicos 

 

Curso Técnico em Metrologia 
para a Qualidade 

 

CEFETEQ, 
Nilópol is 

 

2000 

 

54 técnicos 

 

 

Curso de Nível Básico 

 

ETC, UFRGS 

 

 

2002 

 

35 
concluintes 



Em consonância ao esforço desenvolvido pelo SENAI na 
condução da sua política educacional (caracterizado no item 
3.3 deste artigo), e desempenho da sua missão de prover a 
formação profissional para o trabalho e os serviços para o 
desenvolvimento e a competitividade do setor industrial, 
registra-se, ainda, o Programa Senai de Gestão em 
Metrologia, que dentre outras ações, fomenta o 
desenvolvimento de módulos educacionais específicos 
visando a inserção do ensino de metrologia em todos os seus 
cursos profissionalizantes. 

6. CONCLUSÃO 

A relevância da formação em Metrologia encontra-se na 
capacidade de gerar o substrato de excelência que sustente, 
além da competitividade nacional, o processo continuado e 
irreversível de qualificação da vida humana e do seu habitat, 
e da cidadania universalmente atrelada às medidas 
universais da ética e da moral compartilhadas. 

A Metrologia é uma ciência não-natural no sentido 
estri tamente histórico de sua imanência. Nasceu premida 
pela circunstância irreversível do princípio da troca que 
move os seres viventes que trocam para viver, entendendo 
que cada troca embute uma noção da medida materializada. 
Assim, quando o encurtamento das distâncias e dos espaços 
se fez possível graças aos avanços e sofisticações das 
tecnologias da modernidade, o movimento das trocas se 
intensificou, tanto pelo aumento na sociabil ização humana 
quanto pela exuberância numérica da matéria cambiável. As 
riquezas aumentaram e com elas a cobiça e o dolo. Para que 
se mantivesse o equilíbrio distributivo e relações justas de 
comércio, foi preciso inventar uma ciência confiável, o 
bastante para, determinando normas universais de calibração 
e medição, provesse a sociedade de mecanismos seguros 
para o exercício do comércio l ivre e voluntário e do 
intercâmbio social universalmente aceito. 

Considerando: que a formação educacional em metrologia, 
tal como qualquer outro processo de consolidação de 
mentalidades, depende de esforço continuado de 
aculturação; que constitui efetivo instrumento de 
interferência não apenas na melhoria da competitividade 
nacional, mas da própria vida do cidadão; é urgente 
construir-se o mais rápido possível um real pacto federativo 
unindo os esforços governamentais e a contrapartida da 
iniciativa privada de forma a, superando a insistente 
escassez de recursos, transformar a metrologia num guardião 
eficaz da economia nacional, assegurando meios para prover 
um arcabouço de medições de interesse da sociedade, 
voltado à melhoria da qualidade de vida no planeta, de 
proteção ao meio ambiente, de eliminação das não-
conformidades e para a redução das inaceitáveis taxas de 
desperdício e retrabalho existentes, hoje estimadas em cerca 
de 10% do PIB dos países industrializados. 

Cabe aos órgãos governamentais, às entidades civis e às 
instituições de ensino levarem ao fim e ao cabo a 
implantação da cultura metrológica no País como forma 
segura para se acelerar o seu progresso e definitivamente 
conquistar a sua independência econômica. 
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