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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender como ocorreu a implantação da política pública 

de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com a criação dos 

Institutos Federais com base no estudo de caso de dois campi pré-existentes: Machado, do 

IFSULDEMINAS, e Pinheiral, do IFRJ; campi que apresentam semelhanças entre si, o que 

permitiu comparar as ações realizadas, os resultados e percepções sobre o processo. A pesquisa é 

de abordagem qualitativa e as técnicas de utilizadas para coleta de dados foram: pesquisa 

documental, entrevistas semi-estruturadas e pesquisa bibliográfica. As entrevistas foram 

realizadas com diretores do período de transição até o presente momento e a pesquisa documental 

contou com a busca de dados in loco. No referencial teórico é exposto um histórico da educação 

no Brasil, como surgiu a Rede Federal de Ensino Técnico e seu desenvolvimento até a criação 

dos Institutos Federais. Ao fim desse primeiro capítulo também há um breve resumo da educação 

no mundo. A pretensão dessa primeira etapa é oferecer suporte necessário para compreensão das 

origens e da configuração atual da política educacional brasileira, com seus avanços e retrocessos 

em relação à educação profissional. Posteriormente, foi apresentado como ocorreu o processo de 

expansão da rede federal de ensino, o contexto de criação, suas diretrizes, objetivos e finalidades. 

Por fim, as reflexões e críticas da literatura sobre o tema completam a revisão teórica. Os 

resultados oriundos dos campi em análise demonstram que houve uma significativa melhoria da 

infraestrutura e ampliação no atendimento dessas instituições. Verificou-se também que a 

verticalização do ensino e a captação de recursos externos à matriz orçamentária regular se fazem 

importantes para a manutenção financeira das instituições. Após 10 anos da transição, ainda faz-

se necessária a criação de mecanismos para garantir o atendimento aos objetivos previstos. A 

qualidade do ensino e o atendimento social são fatos inegáveis, porém a pesquisa e a extensão 

carecem de desenvolvimento. Foi apresentado como ocorreu o processo de criação destas novas 

instituições, seu desenvolvimento, as lacunas geradas, críticas ao processo e apontadas sugestões 

para melhoria. Estes resultados poderão ser utilizados como subsídio para que administradores 

presentes e futuros busquem o crescimento adequado dos campi que estão gerindo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Expansão da Rede Federal de Ensino Técnico, Institutos 

Federais, Política Pública, Implementação. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to understand the implementation of the public policy of 

expansion of the Federal Network of Professional and Technological Education with the creation 

of the Federal Institutes based on the case study of two pre-existing campuses: Machado, from 

IFSULDEMINAS, and Pinheiral, from IFRJ; campuses that present similarities among 

themselves, which allowed comparing the actions carried out, the results and perceptions about 

the process. The research is qualitative approach and the techniques used to collect data were: 

documentary research, semi-structured interviews and bibliographic research. The interviews 

were conducted with directors of the transition period up to the present moment and the 

documentary research counted on the search of data in loco. In the theoretical referential is 

exposed a history of education in Brazil, as the Federal Network of Technical Education and its 

development until the creation of the Federal Institutes. At the end of this first chapter there is 

also a brief summary of education in the world. The pretension of this first stage is to provide the 

necessary support for understanding the origins and current configuration of Brazilian 

educational policy, with its advances and setbacks in relation to professional education. 

Subsequently, it was presented how the process of expansion of the federal education network 

occurred, the context of creation, its guidelines, objectives and purposes. Finally, the reflections 

and critiques of the literature on the subject complete the theoretical revision. The results from 

the campuses under analysis show that there has been a significant improvement in infrastructure 

and expansion in the care of these institutions. It was also verified that the verticalization of 

education and the attraction of external resources to the regular budget matrix are important to the 

financial maintenance of the institutions. After 10 years of transition, it is still necessary to create 

mechanisms to guarantee the fulfillment of the objectives. The quality of education and social 

service are undeniable facts, but research and extension need development. It was presented how 

the process of creation of these new institutions occurred, their development, the gaps generated, 

criticisms of the process and suggestions for improvement. These results could be used as a 

subsidy for present and future administrators to seek the adequate growth of the campuses they 

are managing. 

KEY WORDS: Expansion of the Federal Network of Technical Education, Federal 

Institutes, Public Policy, Implementation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é hoje um direito legalmente reconhecido como de todos, dever do Estado e 

da família, tendo como objetivo o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Para Durkheim (2013), a educação 

é para a sociedade o meio pelo qual ela prepara as condições essenciais da própria existência do 

ser e chama a atenção para a importância da formação dos homens do presente para o futuro. O 

autor explica que a educação é um processo social, reflexo do passado da humanidade que 

influencia na construção das instituições pedagógicas presentes na realidade de cada sociedade. 

A educação propedêutica1, voltada para as elites, prevaleceu no Brasil do período colonial 

até o início do século XIX. Até então não se exigia trabalho qualificado e consequentemente não 

havia grande preocupação com a educação dos trabalhadores, já que o foco era produção de 

matéria prima para o mercado mundial, tendo em vista a característica colonial agroexportadora 

da economia brasileira. Assim, ocorreram poucas ações no sentido de ensinar um ofício aos 

trabalhadores livres. Já no decorrer do século XIX, houve tímidos avanços, como a criação de 

algumas escolas, com destaque para as casas de Educandos e Artificies, Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro e asilos da infância dos meninos desvalidos, que tinham como objetivo preparar 

para o mundo do trabalho (ZATTI; DONNER; JESUS, 2014). 

O ensino técnico no Brasil tem referências formais no início do século XX, mais 

especificamente no ano de 1909, quando o presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 e cria 

19 escolas de aprendizes e artífices, que foram as primeiras escolas técnicas de ensino 

profissional do país. Estas escolas eram destinadas aos desvalidos da sorte, conforme expressão 

da época, como um meio de garantir um ofício e desviá-los da criminalidade (CUNHA, 2005).  

De 1909 a 2003, observa-se diversas ações no sentido de discutir, criar e modificar o 

ensino e a educação profissional no Brasil2. No século XX a educação secundária e o ensino 

médio passaram por profundas mudanças, com ênfase na educação profissional especialmente a 
                                                

1 O termo propedêutico refere-se ao ensino preparatório para que o aluno mova-se para um nível mais avançado de 
aprendizagem. Teve historicamente como objetivo, preparar a elite local para os exames de ingresso aos cursos 
superiores, com um currículo centrado nas humanidades, pouco relacionado às ciências experimentais (MOURA, 
GARCIA e RAMOS, 2007). 

2 Estas ações serão detalhadas na revisão bibliográfica, mas pode-se destacar que ocorreu a criação de mais de 120 
escolas técnicas federais, além do SENAI que cumpriu um papel fundamental na formação de mão de obra 
qualificada na industrialização. 
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partir da década de 1930, mas foi a partir de 2003 que ocorreu uma expressiva expansão na 

educação profissional técnica, expansão esta que é o objeto de pesquisa deste trabalho, por meio 

do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Para se ter uma ordem de 

grandeza comparativa, no período de 1909 a 2002 foram construídas 140 instituições de 

Educação Profissional e Tecnológica Federais no país, enquanto que entre 2003 a 2016 foram 

criadas 504 novas unidades, o que significa uma ampliação de 364% num intervalo de 13 anos 

(BRASIL, 2016a). 

O processo de expansão da rede federal, retomado em 2003, aconteceu após a alteração da 

legislação3 que restringia a criação de novas escolas técnicas no âmbito federal, tornou possível 

o desenvolvimento do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, lançado em 2005 (AGUIAR; PACHECO, 2017).  

 A Rede Federal foi reorganizada, em dezembro de 2008, sendo instituída a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criados os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2016b). 

Formados a partir da união de instituições distintas, envolvendo Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), escolas técnicas, escolas agrotécnicas e escolas técnicas 

vinculadas a universidades, para ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, os Institutos Federais foram criados a partir do surgimento de uma política 

pública que propôs a ligação entre o ensino, a extensão e a pesquisa, considerando-os como 

importantes instrumentos de socialização do conhecimento, reforçando a concepção de uma 

educação profissional inclusiva para o desenvolvimento nacional e pautada no atendimento aos 

arranjos produtivos e culturais locais e regionais (AGUIAR; PACHECO, 2017). Os IFETs 

(Institutos Federais de Ciência e Tecnologia) nascem com a missão de formular uma nova 

concepção de educação profissional, que enfatiza a importância do conhecimento científico 

acessível a todos (BRASIL, 2008a). 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é compreender como ocorreu a implantação da 

política pública de ampliação da educação profissional tecnológica a partir da observação em dois 

                                                
3 A Lei 11.195/2005, alterou o inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.948/94 que previa que a oferta de educação 

profissional somente poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 
organizações não-governamentais. Deve-se destacar a relevância da Lei 11.195/2005, pois a partir de então o 
governo federal poderia investir na educação profissional e implantar novas unidades de ensino sem a 
obrigatoriedade de estabelecer as parcerias, assim ela é considerada um marco histórico pelo fato de possibilitar, 
legalmente, a retomada da expansão da Rede. 
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campi agrícolas, já existentes quando foram criados os Institutos Federais. 

Por meio de estudo de caso em dois campi do IF localizados na região sudeste, o campus 

Pinheiral do IFRJ e o campus Machado do IFSULDEMINAS, pretende-se compreender como foi 

realizada a implantação da política pública considerando as ações efetivadas pelos gestores dos 

campi a partir de 2009. Essa escolha se explica devido ao fato de que essas instituições, ambas 

escolas voltadas para as áreas agrícolas, que apresentam semelhanças em relação à estrutura 

física e organizacional, possibilitam a comparação entre os problemas enfrentados, soluções 

encontradas e resultados obtidos. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

A implementação de políticas públicas sofre forte influência, principalmente da 

burocracia de Estado, que pode desde seguir estritamente o que foi previsto na política pública ou 

em outro extremo, usar seu poder discricionário e adaptar a política a aspectos como realidade 

local, interesses pessoais e de grupos, restrições orçamentárias, dentre outros. 

Esta pesquisa visa compreender como foi o processo de implementação da política 

pública de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com a criação dos 

Institutos Federais a partir de um estudo de caso múltiplo realizado em dois campi que já 

existiam como escola técnica em 2009. Problematiza-se assim a questão da pesquisa: Como os 

gestores locais dos campi Machado e Pinheiral conduziram o processo de implementação da 

política pública de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Ela define que dentre outras, os Institutos Federais têm por finalidades e 

características: “ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
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setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” 

(BRASIL, 2008a). 

Tendo em vista a amplitude desta política pública, que permite um amplo horizonte de 

possibilidades de ação para os gestores dos Institutos Federais, esta pesquisa a partir de um 

estudo de caso realizado com dois campi da região sudeste, o campus Machado do 

IFSULDEMINAS e o campus Pinheiral do IFRJ, ambos de origem agrícola, tem como objetivo 

compreender como ocorreu a implantação da política pública de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica com a criação dos Institutos Federais nesses campi. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Fazer uma revisão bibliográfica expondo um histórico da educação no Brasil, o surgimento da 

Rede Federal de Ensino Técnico e seu desenvolvimento até a criação dos Institutos Federais, 

um breve resumo da educação no mundo, como ocorreu o processo de expansão da rede 

federal de ensino e as reflexões e críticas da literatura sobre o tema. 

ii. Identificar o contexto de criação da política pública nos campi em análise; 

iii. Identificar como ocorreu o desenvolvimento da política, a evolução dos campi e os resultados 

atingidos (estrutura física, número de alunos e servidores, cursos oferecidos, investimentos 

financeiros recebidos); 

iv. Identificar se os campi pesquisados estão atendendo os objetivos estabelecidos pela política 

pública. 

v. Identificar lacunas, críticas e sugestões para aperfeiçoamento do processo. 

 

1.3 Justificativa 

 

Desenvolver um estudo que considere a eficácia das estratégias utilizadas pelos Institutos 

Federais de Educação é relevante diante do investimento que é feito. A criação de uma extensa 

rede de educação profissional evidencia a necessidade de discutir a forma de organização dessas 

instituições e apontar o seu papel no desenvolvimento do país. É importante trazer o tema para 
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debate também para uma reflexão sobre a atual situação de cortes nos recursos orçamentários 

para a educação pública federal e o impacto causado na sociedade. 

Os resultados dos alunos egressos dos IFETs no ENEM, por exemplo, indicam que o 

trabalho realizado nestas instituições de ensino apresenta qualidade relevante4. Em contrapartida, 

há o pressuposto de que os investimentos federais não foram aplicados com planejamento 

adequado pelos gestores, de modo que o crescimento e a produção da rede poderiam ser mais 

eficazes. A presente pesquisa se justifica para que esta suposição seja averiguada e, se confirmada, 

os resultados sejam subsídio para que administradores presentes e futuros da rede busquem o 

crescimento adequado dos campi que estão gerindo. 

  

                                                
4 O Boletim Na Medida faz uma comparação entre os resultados obtidos no ENEM 2014 por alunos das redes 

federal, estadual, municipal e privada de ensino. Os resultados mostram que a rede federal apresenta os melhores 
resultados. Fonte: SILVA FILHO, G. A.; MORAES, G. H. Comparando Desempenhos de Diferentes Tipos de 
Escolas de Ensino Médio: uma aproximação de medida de valor aproximado. Boletim Na Medida. Brasília: INEP, 
2017. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Educação técnica no Brasil e no mundo 

 

A presente pesquisa é focada na rede federal de educação técnica brasileira. Porém, para 

um entendimento mais amplo do leitor, este tópico do trabalho apresenta uma breve descrição 

deste tipo de oferta de ensino para além dos limites nacionais.  

 

2.1.1 A trajetória da educação profissional no Brasil 

 

2.1.1.1 Do Brasil colônia à industrialização  

 

A educação brasileira historicamente apresenta uma dualidade estabelecida entre a 

educação oferecida para as classes populares, voltada para o ingresso no mercado de trabalho e a 

educação propedêutica reservada às elites, preparando para ingresso nos cursos superiores. O 

ensino no Brasil esteve durante muitos anos, nos tempos da colônia, centrado na formação prática, 

destinada aos menos providos de recursos, e desvinculada da educação acadêmica, reservada às 

elites. Essa dualidade estrutural se caracteriza pela existência de tipos diferentes de escola para 

classes sociais distintas (KUENZER, 2005). 

A Educação Profissional foi originalmente direcionada às classes menos favorecidas, dada 

o fato do trabalho braçal ser considerado algo menor, indigno das elites. O trabalho escravo 

deixou marcas no conceito de trabalho no Brasil, de modo que todo trabalho de cunho manual 

praticado por negros era tido como trabalho desqualificado (PAIVA, 2015). De acordo com 

Santos (2000), durante o período colonial brasileiro, o modelo econômico agroexportador que 

sustentava a economia, inseriu a mão-de-obra escrava constituída de algumas ocupações de 

caráter manual com uso da força física. Essas atividades só poderiam ser exercidas por negros e 

mulatos. Aos homens livres cabia aprender as profissões por meio das Corporações de Ofício, 

que proibiam o acesso por escravos.  

Com um olhar sobre a história da educação profissional no Brasil, é possível observar que 

até o século XIX não existiam propostas sistemáticas para o ensino (RAMOS, 2014). Até 1808, o 

país estava imerso no modelo econômico extrativista, e não havia interesse por parte dos 
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colonizadores portugueses de implantar estabelecimentos industriais. Foi a partir da chegada de D. 

João VI ao Brasil, que houve a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias 

manufatureiras em terras brasileiras e o início do processo de abertura de novas fábricas. Isso 

conduziu a novos rumos o ensino profissional e em 1809 Dom João criou o Colégio de Fábricas 

(SANTOS, 2000; REGATTIERI; CASTRO, 2009). 

No decorrer do século XIX, outras instituições para capacitação foram criadas como a 

Escola de Belas Artes com o objetivo de articular o ensino das ciências com o de desenho para a 

utilização nas oficinas mecânicas em 1816, dez Casas de Educandos e Artífices em capitais 

brasileiras em 1840, os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos em 1854 e o Instituto 

Comercial no Rio de Janeiro, para a capacitação de pessoas para o preenchimento dos cargos 

públicos, em 1861 (ZATTI; DONNER; JESUS, 2014). Escott e Moraes (2012) esclarecem que 

nesse período, as instituições ensinavam as primeiras letras e alguns ofícios como a tipografia, a 

carpintaria, a sapataria, a tornearia. 

Ainda no século XIX, foram criados os Liceus de Artes e ofícios, instituições não estatais 

que utilizavam recursos do Estado para a sua manutenção. Eram escolas direcionadas à formação 

profissional, para ciências aplicadas e artes. Também difundiam o ensino primário, na época 

pouco ofertado. Em regra, o acesso a estas instituições era amplo, bastando para tornar-se aluno, 

fazer matrícula. Entretanto, o acesso pelos escravos era proibido assim como ocorria durante o 

período colonial (MANFREDI, 2002). 

Houve uma clara intenção assistencial nas primeiras atividades para inserir o ensino 

profissional no Brasil. Regattieri e Castro (2009) esclarecem que desde a criação do Colégio das 

Fábricas e incluindo as iniciativas do 2º império, o atendimento era direcionado aos órfãos e 

demais desvalidos da sorte (termo utilizado na época). 

Já no período da república, a cafeicultura com seus bons resultados teve importante papel 

no processo de urbanização e industrialização. Após a proclamação da República, a economia que 

até então seguia o modelo predominante agroexportador, após pressões, iniciou mudanças com 

foco na industrialização e isso foi facilitado devido aos altos lucros obtidos com a exportação de 

café (SAVIANI, 2007). Dean (1971, p.14) lembra que “O comércio do café não gerou apenas a 

procura da produção industrial: custeou também grande parte das despesas gerais, econômicas e 

sociais, necessárias a tornar proveitosa a manufatura nacional”. Canali (2010, p. 08) ressalta que 

a ideia predominante era “a articulação econômica entre a agricultura e a indústria para fortalecer 
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o projeto de industrialização no Brasil com o apoio das oligarquias rurais”. 

No início do século XX, o Brasil passava por um momento de crescimento e representava 

um relevante produtor de matérias-primas e outros produtos, destacando-se o café, a borracha e o 

cacau, que atendiam não somente o mercado interno, mas também expandia-se para o mercado 

externo, além do início do processo da industrialização da economia brasileira. Neste contexto de 

desenvolvimento, o país precisava de mão-de-obra minimamente qualificada, com pessoas 

capacitadas para atuação nas indústrias. Assim em 1909, o então Presidente da República, Nilo 

Peçanha criou através do Decreto n° 7.566, as primeiras 19 escolas técnicas do país, na época 

chamadas Escolas de Aprendizes Artífices, o que iniciou a história da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (PAIVA, 2015).  

O decreto nº 7.566 (1909) aponta a necessidade dessas instituições de atender às 

particularidades das indústrias locais e da comunidade local e ainda: 

 
[...] formar operários e contra-mestres, ministrando-se o ensino prático e os 
conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretenderem aprender um ofício, 
havendo para isso até o número de cinco oficinas de trabalho manual ou mecânico que 
forem mais convenientes e necessárias no estado em que funcionar a escola. 

 

O Quadro1, apresentada a seguir, a localização das 19 escolas criadas e a data de criação. 

 
Quadro 1: Escolas de Aprendizes Artífices criadas através do Decreto nº 7.566. 

Escola Criação 
Do Piauí 01/01/1910 
De Goiás 01/01/1910 
De Mato Grosso 01/01/1910 
Do Rio Grande do Norte 03/01/1910 
Da Paraíba 06/01/1910 
Do Maranhão 16/01/1910 
Do Paraná 16/01/1910 
De Alagoas 21/01/1910 
De Campos (RJ) 23/01/1910 
De Pernambuco 16/02/1910 
Do Espírito Santo 24/02/1910 
De São Paulo 24/02/1910 
De Sergipe 01/05/1910 
Do Ceará 24/05/1910 
Da Bahia 02/06/1910 
Do Pará 01/08/1910 
De Santa Catarina 01/09/1910 
De Minas Gerais 08/09/1910 
Do Amazonas 01/10/1910 

Fonte: Soares, 1982. 
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Segundo Canali (2010), o aspecto assistencial e de ordem moralista permaneceu. O 

referido Decreto destina-se aos desfavorecidos da fortuna e ainda explicita o objetivo de fazê-los 

adquirir “hábitos de trabalho profícuo, afastando-os da ociosidade ignorante, escola do vício e do 

crime” (Decreto n° 7.566, 1909).  

As Escolas de Aprendizes e Artífices não obtiveram êxito no ensino profissional para o 

atendimento às demandas do setor industrial. Esse insucesso foi causado por problemas como 

prédios inadequados; oficinas em precárias condições de funcionamento; ausência de 

profissionais capacitados para o ensino, entre outros. Houve alta porcentagem de evasão 

(SANTOS, 2000). 

 

2.1.1.2 Do salto da década de 1930 e 1940 até a expansão da rede federal 

 

A Educação profissional ganha relevância a partir dos anos 30, quando a economia 

brasileira efetivamente inicia o processo de transformação de economia agroexportadora para 

uma economia predominantemente industrial. Devido a implantação do capitalismo industrial 

nacional, cresce a demanda por operários qualificados, e assim, o ensino torna-se essencial às 

políticas de desenvolvimento econômico, já que as indústrias apontam a necessidade de formação 

da força de trabalho. A capacitação torna-se uma necessidade econômica e não mais uma medida 

exclusivamente social (BRASIL, 2010b). 

Em 1937 é assinada a Lei 378, que transforma as Escolas de Aprendizes Artífices em 

Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional. A indústria expandiu-se rapidamente com o 

apoio dos Liceus que formavam mão de obra para atendê-la (BRASIL, 2011). 

A partir da nova realidade brasileira, o governo preocupou-se em fornecer capacitação 

para atender à industrialização. A reforma Capanema foi um marco importante. Essa reforma 

criou as Leis Orgânicas da Educação Nacional, estruturou o ensino industrial, reformou o ensino 

comercial e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e também trouxe 

mudanças no ensino primário, secundário, normal e agrícola. Segundo Regattieri (2009), o ensino 

profissional apesar de ainda possuir características assistencialistas, neste momento passou a estar 

mais relacionado a atender as “necessidades emergentes da economia industrial e da sociedade 

urbana” (REGATTIERI, 2009, p. 21). 
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O Decreto-Lei 4.048 de 22 de janeiro de 1942, aprovado pelo então presidente Getúlio 

Vargas, criou o SENAI para a formação da mão de obra. Segundo Canali (2010), o SENAI estava 

inserido no processo de industrialização de Getúlio Vargas, e foi resultado da criação pelo 

Governo de um sistema paralelo ao oficial. A autora aponta que ele foi organizado em convênio 

com as indústrias como forma de resolver o problema existente na época de falta de infraestrutura 

necessária à implantação do ensino profissional exigível para atender às demandas empresariais 

devido ao crescente desenvolvimento. Assim, o SENAI surge a partir de inciativa do setor 

industrial para criar seu próprio sistema de formação profissional independente. Seria um sistema 

financiado com recursos públicos, mas gerido pelas associações empresariais (SCHWARTZMAN; 

CASTRO, 2013). 

Então, o ensino industrial, foi oferecido de duas formas distintas: um ensino que ficava 

sob o controle patronal, de âmbito empresarial e, o sistema oficial de ensino industrial sob a 

responsabilidade do Ministério da Educação e da Saúde. Isso ocorreu porque com a criação de 

inúmeras indústrias durante a 1ª Grande Guerra, a indústria passou a demandar mão de obra 

capacitada e o sistema de ensino existente não tinha infraestrutura e condições de atender essa 

extensa demanda de forma rápida (CANALI, 2010). 

No ano de 1942, o Decreto 4.127, transforma os Liceus Industriais em Escolas Industriais 

e Técnicas5, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário. 

Neste mesmo ano, as instituições profissionalizantes passaram a oferecer a formação profissional 

em nível equivalente ao do secundário e assim, os alunos formados nos cursos técnicos ficavam 

autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação (BRASIL, 

2009). 

Em 1950 foi possibilitada a equivalência entre os estudos acadêmicos e profissionais. 

Alguns anos depois, essa equivalência passou a ser possível entre todos os cursos no mesmo nível 

de escolaridade. Assim, foi permitido que “egressos de cursos profissionais prosseguissem 

estudos superiores se passassem por exames das disciplinas não estudadas e comprovassem 

possuir o nível de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos” (REGATTIERI, 

p. 21).  
                                                

5 Na década de 1940 foi criado o Curso Técnico de Química Industrial integrante da Rede Federal de Ensino 
Industrial nas dependências da antiga Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil (atual UFRJ). Após 
as transformações ocorridas no decorrer do século XX, deu origem ao que hoje é o IFRJ.(BRASIL, 2017b) 
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Durante o governo Juscelino Kubitschek, a educação profissionalizante teve atenção 

especial para atingir os objetivos do Plano de Metas, plano econômico desenvolvido voltado para 

a rápida industrialização. Foram criados nesse período, ginásios industriais, centros de educação 

técnica e programas de preparação de mão de obra industrial. Finalmente em 1959 as Escolas 

Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias com o nome de Escolas Técnicas 

Federais, com autonomia didática e de gestão (WINCKLER; SANTAGADA, 2012). 

Em 1961 é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. 

Apesar de permanecer a dualidade estrutural, aconteceram mudanças significativas para a 

educação profissional. Foi dado direito de ingresso em qualquer curso superior a todos que 

tivessem concluído o curso técnico.  

 
Pela primeira vez a legislação educacional reconhece a integração completa do ensino 
profissional ao sistema regular de ensino, estabelecendo‐se a plena equivalência entre os 
cursos profissionais e propedêuticos, para fins de prosseguimento nos estudos. 
(KUENZER, 2007, p. 29) 

 

Segundo Frigotto (2011), a partir da década de 1960, a formação profissional passa a 

assumir um importante papel no campo das mediações da prática educativa. Acordos assinados 

pelo governo brasileiro com a USAID (United States Aid International Development) 

demonstravam a intenção de ampliar ao máximo as matrículas nos cursos técnicos e de promover 

formação de mão-de-obra. O país passava pelo “milagre econômico”, com industrialização 

acelerada e expectativa de crescimento, e os empregadores passaram a exigir o nível de 

escolaridade maior devido à urbanização. Neste contexto, a Lei 5692/71 surgiu, com um duplo 

propósito: o de atender à demanda por técnicos de nível médio e o de conter a pressão sobre o 

ensino superior.  

Promulgada durante o Regime Militar, a Lei 5692/71 com uma proposta de reforma do 

ensino de 1º e 2º graus foi uma tentativa frustrada de implantar o ensino técnico obrigatório. Com 

a lei seria possível uma ruptura do aspecto dual da educação, já que ela estabelecia 

profissionalização compulsória no então denominado 2º grau (MANFREDI, 2002; FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2012).  

Esta lei fixou diretrizes e bases para os ensinos de primeiro e de segundo graus, tornando 

obrigatória a profissionalização para o segundo grau, hoje equivalente ao ensino médio. Com isso 

a pretensão era eliminar o dualismo existente, em que uns recebiam uma educação acadêmica 
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enquanto outros uma formação profissional. Os resultados dessa profissionalização 

indiscriminada, não foram positivos, pois fez com que o segundo grau (assim denominado na 

época) perdesse sua identidade, que até então, ou era acadêmica e propedêutica ou de 

terminalidade profissional (REGATTIERI; CASTRO, 2009). 

Alunos e seus pais, resistiram a esta reforma. Houve muitas críticas também em relação a 

falta de professores e às instalações precárias das escolas. O discurso era de que o ensino técnico 

era caríssimo. Devido a esses problemas, houve o reestabelecimento do dualismo estrutural com a 

extinção da profissionalização obrigatória no 2º grau com a Lei n. 7.044/82. Apesar do fracasso, 

houve avanços para a educação, pois o dualismo sofre modificações já que a partir de então 

preserva-se a equivalência entre os cursos propedêuticos e técnicos (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2012; BRASIL, 2017a). 

Anos mais tarde, em 1978, a lei nº 6.545 transforma três Escolas Técnicas Federais 

(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em CEFETs. Com essa mudança, a pretensão era ofertar 

ensino de graduação, pós-graduação e ensino médio para atender a demanda de formação 

profissional, e ainda cursos de atualização profissional na área industrial e estimular pesquisas na 

área técnico-industrial (WINCKLER; SANTAGADA, 2012). 

Na década de 90, novas escolas técnicas e agrotécnicas aderiram esse modelo. Foram 

transformadas em CEFET a Escola Técnica Federal do Maranhão, em 1989 e da Bahia, em 1993. 

A sanção da Lei nº 8.948/94 foi uma tentativa governamental para a definição de uma política de 

Estado para a Educação Profissional. A referida lei institutiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica que transformou em CEFET todas as demais Escolas Técnicas Federais (OTRANTO, 

2011).  

Segundo Azevedo, Shiroma e Coan (2012), os CEFETS teriam a missão de disseminar a 

oferta de Cursos Superiores de Tecnologia para atender um mercado de trabalho que necessitava 

de um profissional intermediário entre o técnico de nível médio e o de nível superior. Os autores 

esclarecem que a reforma aconteceu a partir de sugestões de organismos internacionais e 

regionais preocupados com o mercado. A solicitação aos países da américa latina e caribe era que 

realizassem “reformas sistêmicas capazes de construir uma articulação entre educação, 

capacitação, ciência e tecnologia e vinculá-las ao sistema produtivo e econômico”. A criação de 

um Sistema e um Conselho Nacional de Educação Tecnológica deixou insatisfeitos no 

movimento sindical e na academia, pessoas que acreditavam que isso fortaleceria a dualidade já 
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existente no ensino (AZEVEDO, SHIROMA E COAN, 2012, p. 30). 

Apesar de em 1994 ter sido instituído o sistema nacional de educação tecnológica, pouco 

depois, em 1998, o governo proíbe a construção de novas escolas federais, passando essa tarefa 

para responsabilidade dos estados da federação e de instituições privadas. A vedação à expansão 

da Rede Federal durou até 2005 (SOUZA; CASTIONE, 2012; PAIVA, 2015; AGUIAR; 

PACHECO, 2017). 

Além disso, ainda nos anos 90 houve outra reforma que reafirmou o dualismo já existente 

na escola pública brasileira. O Dec. 2208/97 obrigatoriamente separava a formação profissional 

de nível médio do ensino propedêutico, reforçando a separação entre formação profissional e 

formação geral e humana do indivíduo. Somente em 2004, o Decreto nº 5154 proporcionou 

liberdade para que fossem ofertadas as opções: integrada e concomitante ou subsequente 
(MANFREDI, 2002; REGATTIERI; CASTRO, 2009). 

Segundo Aguiar e Pacheco (2017) 

 
[…o Dec. 2208/97 que obrigatoriamente separava a formação profissional de nível 
médio do ensino propedêutico, que além de tornar extremamente penoso para o aluno ter 
de dar conta de duas matrículas para concluir seus estudos, trazia uma dramática 
separação entre formação profissional e formação geral e humana do indivíduo…] 
Aguiar e Pacheco (2017, p.17). 

 

Para Tavares (2012) o referido decreto reforçou a dualidade do ensino já existente, e 

pretendia evitar que os técnicos formados ingressassem na universidade não utilizando a primeira 

formação para o mercado de trabalho, reduzir os custos dos cursos técnicos e possibilitar 

formação rápida para o mercado de trabalho adaptando os currículos às demandas. 

Aguiar e Pacheco (2017), chamam a atenção para mudanças que ocorreram no cenário 

econômico mundial na transição do século XX para o XXI . Eles afirmam que no final do século 

XX, período em que eram adotadas políticas neoliberais “as universidades públicas bem como as 

instituições federais de educação profissional e tecnológica sofreram os efeitos do “desmanche”, 

tendo seu funcionamento extremamente comprometido e quase inviabilizado” (AGUIAR; 

PACHECO, 2017, p.17). Para eles isso ocorreu por falta de investimentos financeiros, em 

pesquisa e inovação e no quadro de servidores públicos.  

Para o governo de Fernando Henrique Cardoso, o ensino técnico representava um alto 

custo e necessitava de maiores investimentos que o ensino médio regular. Assim, houve uma 
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expansão do ensino privado com redução do papel do Estado (WINCKLER; SANTAGADA, 

2012; VIEIRA, 2013). Para Vieira (2013) no período mencionado, “sucatearam o estado de bem-

estar social, enquanto os serviços de educação e saúde cada vez mais iam sendo transferidos para 

a iniciativa privada” (VIEIRA, 2013, p. 3). 

 

2.1.1.3 A expansão da rede federal de ensino profissional e a criação dos Institutos Federais 

 

Na primeira década do século XXI, mais especificamente no ano de 2003, há uma ruptura 

com o governo neoliberal. A partir daí novos rumos foram tomados e a alteração da legislação 

que restringia a expansão da rede federal de Educação Profissional foi uma das medidas que 

possibilitou o desenvolvimento do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica (PERF), lançado em 2005. Sua operacionalização foi dividida em Fase I e Fase II, 

com um investimento previsto de R$ 1,1 bilhão (BRASIL, 2012; AGUIAR; PACHECO, 2017). 

Nota-se que a Rede Federal se expandiu6 de forma acelerada nos últimos anos. Segundo 

Pacheco (2011), desde 2003, o governo federal tem implementado na área educacional políticas 

que se contrapõem às concepções neoliberais. De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas 

técnicas no país, enquanto entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção 

de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação profissional, 

totalizando 644 campi em funcionamento. São 38 Institutos Federais presentes em todos estados, 

oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas (BRASIL, 2016a).  

Na Figura 1, é possível observar o crescimento do número de unidades de ensino de 

educação profissional técnica, desde o surgimento da rede federal até 2016. 

 

                                                
6 Após 2004 outros programas de incentivo e facilitação do acesso à educação profissional também foram criados 

pelo Ministério da Educação (MEC). Entre eles, temos: Escola de Fábrica, Brasil profissionalizado, E-Tec Brasil; 
Proeja, Criação do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), Criação da 
Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede Certific); acordo com as 
entidades que formam o Sistema S para ampliar a oferta de cursos de formação profissional gratuitos no país, 
Política ofertando formação profissional voltada para o setor pesqueiro, Tec Nep, criação do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC) (AGUIAR; PACHECO, 2017). 
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Figura 1: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - em unidades 

 
Fonte: MEC (2016a) 

 

A Lei 11.195/2005 alterou o inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.948/94, que previa que a oferta 

de educação profissional somente poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito 

Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais. Deve-se destacar a relevância da 

referida lei, pois a partir de então o governo federal poderia investir na educação profissional e 

implantar novas unidades de ensino sem a obrigatoriedade de estabelecer as parcerias. Assim ela 

é considerada um marco histórico pelo fato de possibilitar, legalmente, a retomada da expansão 

da Rede (BRASIL, 2017c).  

Em 2005, o Governo Federal lançou a primeira fase do PERF, com a construção de 60 

novas unidades de ensino. 

Em 2007, é lançada a segunda fase do (PERF). Na segunda fase a meta foi implantar 150 

unidades que corresponderiam a 180 mil vagas para a educação profissional e tecnológica 

(BRASIL, 2016; SOUZA, CASTIONE, 2012).  

Otranto (2011) esclarece que o Decreto 6.095/07 previa a unificação da rede com as 

normas para a adesão (voluntária) pelas instituições já existentes, que se transformariam em 

Institutos Federais. Os CEFETs que tinham intenção de se transformarem em Universidade 

Tecnológica, como ocorreu com o CEFET Paraná em 2005, inicialmente manifestaram 

resistência à transformação em Institutos Federais. Posteriormente, com exceção dos CEFET-RJ e 

o CEFET-MG, os demais cederam à proposta reconhecendo os benefícios que traria.  
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Houve também resistência por parte das 36 Escolas Agrotécnicas existentes que 

ambicionavam transformar-se em CEFETs, instituições de educação superior. O temor era que 

perdessem sua autonomia e identidade e ainda passassem a ser subordinadas a outras instituições. 

Após cessões feitas pelo MEC a algumas solicitações dessas instituições e também algumas 

pressões, todas as Escolas Agrotécnicas Federais aderiram à proposta e transformaram-se em 

campi dos IFETs (OTRANTO, 2011). 

Otranto (2011) explica ainda que para convencer as Escolas Vinculadas às Universidades 

Federais (EVUFs), foram utilizados os argumentos de que poderiam oferecer cursos superiores, e 

também a obtenção de autonomia orçamentária e administrativa que seria adquirida a partir da 

desvinculação da universidade. Apesar disso, houve uma divisão de opiniões entre essas escolas e 

o Conselho Nacional de Dirigentes das EVUFs manifestou-se contra a adesão. Mesmo após 

pressões, apenas 8 das 32 EVUFs, aceitaram a proposta. 

A Rede Federal foi reorganizada, em dezembro de 2008, por meio da promulgação da lei 

11.892/2008 que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Foram incorporados 31 CEFETs, 

75 unidades descentralizadas de ensino, 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 

escolas vinculadas a universidades, que deixaram de existir para formar os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2016b). 

Esse novo modelo educacional surge como estruturas multicampi, visando atender 

diversos níveis de ensino, tendo como prioridade a oferta de cursos técnicos de nível médio. 

Trata-se de “um conjunto de Unidades com gestão interdependente entre os campi e a reitoria, 

integrados por princípios institucionais estratégicos, inclusive projeto político-pedagógico único, 

com foco na justiça social e equidade” (FERNANDES, 2009, p.5). 

Otranto (2011) esclarece que as instituições que inicialmente optaram por não aderir, 

podem mudar seu posicionamento, já que o governo não coloca impedimentos para que isso 

ocorra.  

Aguiar e Pacheco (2017) ressaltam que desde a implantação do plano de expansão, foram 

criadas e incorporadas à rede federal mais de 660 unidades escolares de formação profissional, 

com capacidade para atender quase um milhão de matrículas em cursos que vão desde a 

qualificação inicial de trabalhadores até a Pós-graduação. 
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Hoje, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, ainda é constituída por 

instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem educação 

profissional em todos os níveis, tais como: CEFETs, EVUFs, Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná e Colégio Pedro II (BRASIL, 2016c). 

A Figura 2 resume as transformações ocorridas ao longo do Século XX nas Escolas 

Técnicas Federais. 

 
Figura 2: Evolução das escolas técnicas federais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.1.2 Panorama geral do ensino técnico profissionalizante no mundo   

 

A educação profissionalizante no mundo tem sua expansão quando da revolução industrial, 

que passou a demandar qualificações que não existiam na economia feudal. A Grã-Bretanha era 

líder, com forte vantagem na principal matéria-prima (alcatrão de carvão) e na demanda 

(indústria têxtil), mas perdida por falta de conhecimento, imaginação e empreendimento para a 

Alemanha, Suíça e até mesmo França. O país impulsionou a Revolução Industrial, baseada 

primeiramente em inovações simples enfatizando o aprendizado no trabalho, “o aprender 

fazendo”. Os britânicos demoraram a explorar novos campos e caminhos e essas deficiências 

1909
• Criação de 19 Escolas de Aprendizes e Artífices

1937 • As escolas foram transformadas em Liceus Industriais 

1942
• Durante a reforma Capanema, os Liceus Industriais foram 

transformados em Escolas Técnicas Industriais 

1959
• Transformadas em Escolas Técnicas Federais passando a autarquias com 

autonomia didática e de gestão

1978 • Iniciaram o processo de transformação em CEFETS

2009
• Transformaram-se em Institutos Federais
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tecnológicas e científicas foram uma das principais causas da perda de liderança britânica. Os 

países da Europa continental, procurando alcançar os ganhos de produtividade obtidos pelos 

britânicos, sistematizam a educação profissional (LANDES, 1998). 

Basicamente três modelos de educação e formação profissional foram elaborados 

historicamente: a liberal, de origem inglesa e centrado na aprendizagem na empresa, o escolar 

estatal francês, e o dual (escola-empresa), de origem na Alemanha caracterizado inicialmente pela 

aprendizagem na empresa. Estes modelos principais influenciaram diversos outros países que 

buscavam acompanhar a industrialização. No Canadá, Austrália e Estados Unidos há influências 

do modelo inglês. Neste último, tem-se a escola compreensiva que surgiu com o objetivo 

democratizar o ensino secundário. São três escolas: uma preparatória para a educação superior, 

outra profissional e a terceira geral (GOMES, 2008). Já Rússia, Brasil, México, Suíça de língua 

francesa, Espanha, Grécia, Itália, e Portugal foram influenciados pelo modelo francês. Enquanto a 

Áustria Dinamarca e Suíça de língua alemã utilizam o modelo dual alemão. Apesar da influência 

predominante de um modelo, alguns países receberam características de outros. Por exemplo, o 

Brasil, baseado no modelo escolarizado e estatal francês, porém com traços importantes da 

formação germânica na empresa (SENAI, 2015). 

No modelo liberal, com base na anterior tradição de incorporar as classes baixas à 

sociedade por meio do treinamento compulsório das crianças no trabalho doméstico e na 

agricultura, as crianças foram incorporadas às indústrias desde cedo, como aprendizes, com 

baixos salários, gerando péssimas condições sociais e educacionais. Prevaleceu a tradição liberal 

de mercado, em que o acordo entre as partes não deveria sofrer a interferência das leis do Estado 

(GOMES, 2013). 

Ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, na França a lei regulava as relações sociais e de 

trabalho, em vez do mercado. O sistema baseado na escola pública, universal, única para todos, 

gratuita e tolerante, influenciou diversos países no mundo, entre eles o Brasil (BOTO, 2003). 

A instrução francesa foi pautada na intenção de tirar o ser da menoridade intelectual, 

assim definida a partir da incapacidade de a partir de entendimento próprio, tomar decisões sem a 

orientação do outro. Para os iluministas a instrução conduzia não apenas a um acréscimo de 

conhecimento, mas também à melhoria do indivíduo. Condorcet, presidente do Comitê de 

Instrução Pública da Assembleia Legislativa Francesa, elaborou em 1792, um projeto de 

escolarização que facilitava o acesso às camadas menos privilegiadas da população. Inicialmente 
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o plano não obteve relevância, mas posteriormente, esse plano transformou-se em referência 

transnacional, pautando, como modelo, projetos e parâmetros reformadores da instrução pública 

em diversos países europeus e na América Latina. Nesse plano, “O ensino secundário prepararia 

o sujeito para acompanhar o desenvolvimento das manufaturas e para lidar criativamente com as 

novas exigências de saber” (BOTO, 2003, p.748). 

Atualmente na França, o ensino e formação profissional são pagos pelo Estado através de 

impostos pagos pelas empresas. O Estado determina a organização do ensino e da formação, o 

conteúdo dos programas de ensino e formação profissional é decidido pelo estado em conjunto e 

o objetivo não é refletir a prática das empresas mas sim oferecer uma formação mais geral e 

teórica (WOLLSCHLÄGER E KUMPMANN, 2002). 

Segundo Gomes (2008), a Alemanha tem seguido uma via diferente do estatismo francês e 

do liberalismo anglo-saxônico. O preparo para o trabalho ocorre na escola e na empresa por meio 

de parcerias. No chamado sistema dual, a teoria é aliada à prática no processo de ensino-

aprendizagem. Esse sistema atinge bons resultados reconhecidos mundialmente (BRASIL, 

2016d). Nesse sistema, a formação tem lugar alternadamente nas empresas e nas escolas 

profissionais e os conteúdos dos programas são decididos em conjunto pelos empresários, os 

sindicatos e o estado. A formação é custeada pelas empresas, sendo esses custos deduzidos nos 

impostos (WOLLSCHLÄGER E KUMPMANN, 2002). 

Andrade (2002, p. 244) ressalta algumas características positivas do sistema dual de 

formação profissional desenvolvido na Alemanha: 
 
1. A existência de um reduzido número de jovens que passam para a vida profissional e 
para o mundo do trabalho sem uma formação; 
2. O elevado número de pessoas em formação; 
3. A participação prática durante a formação; 
4. O engajamento da economia na formação profissional; 
5. A introdução rápida da alta tecnologia na formação empresarial; 
6. A preocupação do Estado com a qualificação mínima homogênea dos ocupados pelas 
empresas (ANDRADE, 2002, p. 244). 

 

Algumas iniciativas foram realizadas com o objetivo de implantar o ensino dual alemão 

no Brasil. Segundo Navarro (2017), a partir de parceria da Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) e o Banco Alemão para Investimentos e Desenvolvimento 

(DEG), foi realizado em 2016, um curso de Mecatrônica do Centro de Formação Profissional 

Volkswagen-SENAI. O curso foi baseado no modelo de ensino dual alemão combinando o ensino 
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prático e teórico. O MEC também está realizando pesquisas para aplicar o ensino dual nos cursos 

técnicos. Participam do experimento coordenado pelo MEC o IFSC, o Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ) e o Instituto Federal Farroupilha (BRASIL, 2014).  

Schwartzman e Castro (2013) criticam o indivíduo brasileiro ao afirmar que produz pouco 

e também tem baixa qualificação. Os autores ressaltam que hoje a maior parte dos empregos que 

existem é do setor de serviços e de baixa qualificação, mas para desenvolver a economia de 

forma sustentável é preciso melhorar a qualidade dos recursos humanos. Segundo eles: “A 

necessidade de melhor qualificação dos recursos humanos é um requisito da economia e uma 

aspiração da população, que sabe que as pessoas mais educadas conseguem melhores empregos e 

melhores rendas” (SCHWARTZMAN E CASTRO, 2013, p. 564). O autor menciona Japão, 

Coréia do Sul e China, como exemplos de países que investiram na educação e melhorando a 

qualidade de seus sistemas educativos, desenvolveram uma economia da alta produtividade 

(SCHWARTZMAN E CASTRO, 2013). 

 

2.2 Expansão da rede federal de ensino: a política pública 

 

2.2.1 Políticas públicas 

 

Tratando-se de políticas públicas, não há um conceito único apresentado pela literatura. 

Dentre os diversos conceitos apresentados sobre o tema, entende-se Políticas Públicas como 

instrumento ou conjunto de ação dos Governos (SOUZA, 2006), uma ação elaborada no sentido 

de enfrentar um problema público (SECCHI, 2013), um fluxo de decisões públicas, orientado a 

manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade 

(SARAVIA, 2006) ou um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas 

políticos (RUA, 1998). Assim podemos dizer que políticas públicas são o conjunto de programas, 

ações e atividades desenvolvidas pelo Estado com o objetivo de assegurar o bem-estar social. As 

políticas públicas se ocupam com o conteúdo concreto e simbólico de decisões políticas, e do 

processo de construção e atuação dessas decisões. Elas são elaboradas para enfrentar um 

problema público.  

Nas últimas décadas, os estudos sobre políticas públicas ganharam maior visibilidade. 

Segundo Souza (2006) isso deve-se entre outros fatores à adoção de políticas restritivas de gasto, 
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que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento, 

pois a partir dessas políticas, o desenho e a execução de políticas públicas, tanto as econômicas 

como as sociais, ganharam maior visibilidade. 

O incrementalismo apresentado por Lindblom apud Souza (2006, p. 29), demonstra que 

os recursos governamentais para um programa, órgão ou uma dada política pública não partem do 

zero e sim de decisões marginais e incrementais. Assim, decisões tomadas no passado 

constrangem decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas 

públicas ou alterar substancialmente as políticas atuais. 

A análise de políticas, corresponde a estudos para políticas, envolvendo a geração e a 

mobilização de conhecimento para subsidiar políticas públicas. Ela recorre a instrumentos, para 

interpretar as causas e consequências da ação do governo (WILDAVSKY, 1979). Segundo Dye 

(1976, p. 1), fazer “análise de Política é descobrir o que os governos fazem, porque fazem e que 

diferença isto faz”. Para ele, análise de política é a descrição e explicação das causas e 

consequências da ação do governo. Assim, analisar seria avaliar as contribuições que certas 

estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas específicos. 

As tipologias são instrumentos de classificação das políticas públicas que auxiliam a 

análise. Um analista de políticas públicas pode utilizar uma das tipologias já existentes ou criar 

uma específica.  

Lowi (1972) afirmou a importância de verificar o tipo de política pública em uma análise 

de políticas públicas e assim classificou: Políticas Distributivas, Políticas Redistributivas, 

Políticas Regulatórias e Políticas Constitutivas ou Estruturadoras. As Políticas Distributivas 

privilegiam grupos específicos ou regiões, utilizando recursos da coletividade. Como exemplos 

pode-se citar a gratuidade de taxas para certos usuários como o passe do idoso, os subsídios e 

emendas ao orçamento da União para obras regionais. Já as Políticas Redistributivas, concedem 

benefícios concentrados a um grupo de pessoas e implicam custos sobre outros atores. São 

exemplos a reforma agrária, as cotas para universidades e a distribuição de royalties do petróleo. 

As Políticas Regulatórias são aquelas que estabelecem regras, condições e obrigatoriedades. São 

mais visíveis ao público, como as leis de trânsito, o código ambiental ou regras de segurança 

alimentar por exemplo. Por fim, as Políticas Constitutivas ou Estruturadoras abrangem normas e 

procedimentos para formulação e implementação das demais políticas públicas, tendo como 

característica a consolidação da política (regras sobre os poderes e sobre as regras). São exemplos 
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as constituições diversas, os regimentos do Poder Legislativo e do Congresso Nacional, dentre 

outros. 

Outra tipologia bastante utilizada é a desenvolvida por James Wilson. Para Secchi (2013), 

a tipologia de Wilson é complementar a de Lowi e adota critérios de distribuição de custos e 

benefícios das políticas públicas na sociedade. Na política clientelista, os custos são coletivizados, 

mas os benefícios são concentrados em certos grupos, assemelhando-se à política distributiva de 

Lowi. A política de grupo de interesses assemelha-se à política redistributiva de Lowi já que os 

custos e os benefícios são concentrados sobre certas categorias. A política empreendedora, não 

prevista na tipologia de Lowi, propõe benefícios coletivos a partir de custos concentrados em 

poucos grupos. São exemplos os jogos de azar e a reforma administrativa. Finalmente, a política 

majoritária se pauta por custos e benefícios distribuídos a toda a coletividade. São exemplos a 

saúde, educação e a segurança. 

Há também outras tipologias menos utilizadas como a de William Gormley e de 

Gustafasson. A tipologia de Gormley tem como principal característica a capacidade de afetar e 

chamar atenção do público geral. A partir dessa tipologia é possível prever o comportamento de 

grupos diversos. Ele classifica pela: audiência, baixo escalão, sala de reuniões e sala operatória. 

As de audiência são aquelas de simples elaboração mas que atraem a atenção das pessoas como 

as cotas raciais. Já a de Gustafasson é baseada no conhecimento e em sua intenção. Podem ser: 

reais, simbólica, pseudopolíticas e sem sentido (SECCHI, 2013).  

Outra abordagem é o ciclo de políticas públicas ou policy cycle. Secchi (2013) explica 

que o ciclo de políticas públicas apresenta o processo de elaboração de políticas públicas, 

normalmente considerado o eixo central das principais obras na literatura internacional. O autor 

considera que ele raramente reflete a real dinâmica de uma política pública, apesar disso, auxilia 

na organização das ideias, na redução da complexidade das políticas e na contribuição para 

criação de um referencial comparativo entre casos heterogêneos. 

São comuns na literatura diversas visões sobre as fases do ciclo. Frey (2000) distingue as 

fases em: percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de programas e decisão, 

implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da ação. 

Para Souza (2006) as fases são: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das 

opções, seleção das opções, implementação e avaliação. Secchi (2013) fala em: identificação do 

problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, 
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avaliação e extinção. 

No que diz respeito à primeira fase chamada por Secchi (2013) de identificação do 

problema, é a fase em que ocorre o reconhecimento de um problema político, relevante para um 

extenso grupo de pessoas, que pode ser levantado por grupos isolados ou percebido por políticos 

e pela administração pública. O problema é a diferença entre a situação atual e a situação ideal 

possível para a realidade pública. São temporários, assim são redefinidos e adaptados na 

formulação de alternativas e na implementação. 

A formação da agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes 

para a coletividade. Ele pode tomar forma de um programa de governo ou de um planejamento 

orçamentário. A agenda formal são os problemas que o poder público já decidiu enfrentar. A 

agenda reveza períodos de estabilidade de problemas e períodos de emergência de problemas. 

São condições para que um problema entre na agenda: atenção de atores, resolutividade e 

competência (a quem cabe realizar) (SECCHI, 2013). 

Já a formulação de alternativas abrange as propostas para resolução do problema incluído 

na agenda. As alternativas podem incluir: premiação, coerção, conscientização ou soluções 

técnicas. 

A tomada de decisão é o momento em que os interesses dos atores são equacionados e as 

intenções de enfrentamento de um problema são explicitadas (SECCHI, 2013). 

A implementação constitui a aplicação da política pelo governo, é a fase em que as 

intenções políticas são transformadas em ações concretas. É um processo onde as ações são 

realizadas para atender o objetivo da política, não é apenas a tradução de uma dada política em 

ação, mas que pode transformar a política em si (NAJAN, 1995).  

É preciso avaliar se existe tempo e recurso (material e humano) para colocar as ações em 

prática. Os manuais de avaliação de políticas públicas apontam que a avaliação da eficácia e da 

eficiência de programas públicos deve levar em consideração os objetivos e a estratégia de 

implementação definidas pelos formuladores destes programas, sendo necessário que um 

programa realize o que estava previsto em seu horizonte de implementação. Entretanto, não se 

deve esperar que um programa público seja implementado inteiramente de acordo com o desenho 

e os meios previstos pelos formuladores, porque é praticamente impossível que isto ocorra, já que 

as políticas em sua implantação sofrem interpretações e recriações (ARRETCHE,2001). 

A implementação de políticas públicas pode ser atribuído a duas abordagens opostas: top-
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down – perspectiva em que a decisão política é autoritária, em um nível central e a botton-up - 

abordagem que leva em consideração a complexidade do processo de implementação (NAJAN, 

1995).  

A perspectiva top-down pode ser compreendida como um processo racional e planejado, 

que enfatiza o comando, o controle e a uniformidade. Esses estudos colocam os formuladores 

como atores centrais, concentrando sua atenção em fatores que podem ser manipulados no nível 

central do governo local (MATLAND, 1995). 

Já a perspectiva bottom-up parte da base da política para compreender seu processo, a 

implementação é entendida como um processo dinâmico e interativo de coprodução entre 

profissionais e clientes, enfatizando os grupos-alvos e os prestadores de serviços, e argumentando 

que a política é feita em nível local (MATLAND, 1995). Meyers e Vorsanger (2010) explicam 

que nessa perspectiva a implementação é um processo de adaptação das políticas durante a sua 

execução, podendo ser um processo de negociação entre os membros da organização, os 

implementadores, e seus clientes.  

Segundo Hogwood e Gunn apud Saraviesa e Ferrarezi (2007), as políticas públicas sofrem 

influências das circunstancias externas aos agentes planejadores e implementador, tais como: 

adequação, suficiência e disponibilidade de tempo e recursos; a característica da política em 

termos de causa e efeito, vínculos e dependências externas; compreensão e especificação dos 

objetivos e tarefas; comunicação; coordenação e obediência. Pressman e Wildavsky (1984), ao 

estudarem a implementação de uma política pública, concluíram que a presença de diversos 

atores com perspectivas e visões distintas gera distorções e falhas na implementação. 

Existem visões distintas na literatura sobre a implementação de políticas públicas. 

Pressman e Wildavsky (1984), acreditam que o processo de implementação modifica o que foi 

formulado. No entanto, os top-downers acreditam que é possível controlar o processo de 

implementação por meio, por exemplo, do estabelecimento de objetivos claros e consistentes e da 

participação do menor número possível de elos na cadeia de implementação e de atores. Para os 

bottom-uppers, não é possível controlar a implementação, já que os objetivos frequentemente não 

são claros, e ainda existe a influência de burocratas e cidadãos na implementação da política. 

Estudos iniciais direcionavam para a perspectiva top-down, entretanto os estudos 

posteriores apontaram para a visão bottom-up compreendendo os implementadores como 

elementos essenciais do processo de implementação. 
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Para Hill e Hupe (2002) para se analisar o processo de implementação, é preciso entender 

que a implementação envolve interações interorganizacionais complexas e a análise dessas 

interações leva-nos a questões sobre negociações entre os atores que possuem relativa autonomia. 

Essas questões necessitam ser vistas dentro de sistemas políticos nacionais que influenciam o 

processo de implementação. 

 

2.2.2 A política de expansão da rede de educação profissional e tecnológica 

 

A política educacional de criação dos IFETs se deu por meio da Chamada Pública do 

Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica -MEC/Setecnº. 002 

que se transformou em Projeto de Lei aprovado em 29 de dezembro de 2008 pela Lei nº. 11.892. 

A lei nº 11.892 de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, constituída pelos: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e pelas 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (EVUFs). Em 2012 a Lei nº 12.677, 

incluiu na rede o Colégio Pedro II. Além da instituição da Rede, a referida lei, criou 38 IFETs 

distribuídos em todo o país (BRASIL, 2008a). 

Um dos fundamentos dos IFETs é a organização pedagógica verticalizada, que oferece da 

educação básica a superior, permitindo que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e 

ainda otimizando os espaços pedagógicos, possibilitado pelo compartilhamento dos espaços de 

aprendizagem, incluindo os laboratórios. A verticalização mais do que uma oferta simultânea de 

cursos em diferentes níveis, possibilita a organização dos conteúdos curriculares de forma que se 

comuniquem (PACHECO, 2010). Assim, podem oferecer: educação superior, cursos superiores 

de tecnologia, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

cursos de bacharelado e engenharia, pós graduação lato sensu, pós graduação stricto sensu, 

educação profissional técnica de nível médio, cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, e ainda realizar pesquisas aplicadas e desenvolver atividades de extensão 

(BRASIL, 2008a). 

São detentores de autonomia para criar e extinguir cursos, porém com foco na educação 

profissional técnica, apesar de oferecerem cursos em diversas modalidades, sua lei de criação 
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exige que mantenham para o ensino técnico de nível médio, 50% de seus recursos, 20% em 

formação de professores, com destaque para os cursos de licenciatura, e 30% nos cursos 

superiores de tecnologia, bacharelados tecnológicos e engenharias7. Esses percentuais entretanto, 

podem ser ajustados se a demanda de formação em nível superior da região justificar, desde que 

autorizado pelo Conselho Superior do Instituto Federal com anuência do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2008a). 

A expansão da Rede Federal estabeleceu três critérios para implantação dos novos campi: 

dimensão social, dimensão geográfica e dimensão de desenvolvimento. De um modo geral, a 

dimensão social visava à universalização de atendimento aos territórios; a dimensão geográfica 

objetivava a interiorização da oferta pública de educação profissional e o atendimento aos 

municípios não atendidos por escolas federais; e a dimensão de desenvolvimento visava atender 

municípios que possuíam arranjos produtivos já identificados (BRASIL, 2010a). 

Uma de suas finalidades, é desenvolver a educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais (BRASIL, 2008a). A expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica iria contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do 

país e permitir que o ensino proposto fosse ofertado também nas cidades do interior. Assim, por 

meio dos Institutos Federais buscou-se o desenvolvimento regional a partir da qualificação 

profissional, o estímulo a permanência de profissionais qualificados no interior do Brasil e a 

ampliação do acesso a vagas (BRASIL, 2010a; PEREIRA, 2012).  

Os Institutos Federais são relativamente autônomos. Entre suas possibilidades, destaca-se 

a criação e extinção de cursos e emissão de diplomas. Também tem autonomia administrativa, 

patrimonial, didático-pedagógica, disciplinar e financeira. Neste sentido cada IFET estabelece sua 

proposta orçamentária visando a alocação dos recursos públicos nas diversas despesas correntes e 

investimentos existentes na Instituição com exceção das despesas de pessoal e encargos sociais 

(BRASIL, 2008a; PACHECO, 2010, p. 25). 

Em razão de sua autonomia, possibilitam à educação profissional papel estratégico no 

desenvolvimento dos Arranjos Produtivos e Culturais Locais, já que permitem uma atuação 

articulada ao contexto sócio econômico das regiões em que se localizam, gerando trabalho e 
                                                

7 O cumprimento dos percentuais ficou condicionado à regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. 

Essa regulamentação foi estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 (BRASIL, 2015). 
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renda e promovendo a emancipação do cidadão (BRASIL, 2008a). A importância da gestão 

participativa é ressaltada por Winckler; Santagada (2012), para que os institutos tomem ciência 

dos problemas e das demandas locais e regionais de onde estão localizados. 

São incumbidos de desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica e realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 

o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2008). Aguiar e 

Pacheco (2017) reforçam que facilitam o acesso ao conhecimento científico a todos, pois através 

da extensão inclusiva é possível a interação da população com essas instituições e às 

comunidades e assim, repassado o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos pelas Instituições.  

Dessa forma, com a criação dos IFETs, novos direcionamentos foram estabelecidos por 

meio das políticas de expansão da educação profissional, da implantação de novos cursos, de 

novos campi, reformulações, incorporações e ampliações das instituições que já existiam.  

 

2.3 Análise crítica da política pública e da implantação  

 

A respeito do contexto de surgimento da política pública neste trabalho discutida, para 

Pacheco (2011), a expansão da Rede Federal de ensino ocorre num momento em que o governo 

federal busca implantar na área educacional, políticas que se contrapõem às concepções 

neoliberais presentes até então. Winckler e Santagada (2012) esclarecem que o novo governo 

tinha como ideais o desenvolvimento do mercado interno, com políticas de redistribuição de 

renda e maior presença do Estado. Somando-se a isso, Frigotto (2011) revela as expressivas 

diferenças existentes entre o contexto político do Brasil nas décadas de 1990 e nos anos 2000. 

Enquanto na década anterior, prevaleciam princípios liberais em que o Estado era voltado para o 

atendimento ao mercado com privatizações e a retração do papel do governo em políticas sociais, 

na nova conjuntura a interferência do Estado passa a ser marcante em questões diversas. 

Reforçando essa ideia, ele explica que no segundo momento acontece a retomada da agenda do 

desenvolvimento; alteração substantiva da política externa e da postura perante as privatizações; 

recuperação do Estado no que tange o social; diminuição do desemprego aberto; aumento real do 

salário mínimo; melhor aceitação aos movimentos sociais; e ampliação intensa de políticas e 

programas direcionados aos menos favorecidos. 
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Ao falar da educação na década de 2000, Frigotto (2011) lembra que houve a criação de 

universidades federais, abertura de concursos públicos, a ampliação dos recursos de custeio e 

uma intensa ampliação dos antigos CEFETs, que posteriormente foram transformados em 

Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFETs). 

O autor faz uma análise da educação no Brasil na primeira década do século XXI. Em 

relação ao contexto, ele entende que houve de fato um rompimento com o passado no sentido 

político. Antes um governo baseado no neoliberalismo, passando para as mãos do privado o que 

fosse possível, e posteriormente um governo fundamentado em políticas compensatórias e de 

distribuição de renda e políticas de descriminação positiva. Apesar disso, o autor afirma que não 

houve a ruptura das estruturas que produzem a desigualdade. A crítica de Frigotto é no sentido de 

que apesar de avanços no campo social, não foi criado de fato um novo projeto educacional em 

relação ao conteúdo, método e forma. Ele entende que permaneceram presentes os objetivos 

mercantis no sistema educacional brasileiro e assim, a educação continuou pautada por eles. O 

autor esclarece que: 

 
ao não disputar um projeto societário antagônico à modernização e ao capitalismo 
dependente e, portanto, à expansão do capital em nossa sociedade, centrando-se num 
projeto desenvolvimentista com foco no consumo e, ao estabelecer políticas e programas 
para a grande massa de desvalidos, harmonizando-as com os interesses da classe 
dominante (a minoria prepotente), o governo também não disputou um projeto 
educacional antagônico, no conteúdo, no método e na forma (FRIGOTTO, 2011, p. 241). 

 

Já Bueno (2013, p.3), afirma que “para os formuladores desta política o surgimento dos 

Institutos Federais vincula-se a valorização da educação e das instituições públicas para a 

construção de uma nação soberana e democrática”. 

Aguiar e Pacheco (2017), também apresentam uma concepção extremamente positiva em 

relação aos IFETs. Eles ressaltam o papel inovador e transformador dessas instituições de ensino. 

Afirmam que as propostas apresentadas pelo o novo governo, a partir de 2002, foram afirmativas 

e inclusivas, assumindo uma postura política de transformação social. Para eles, a proposta 

expressa uma sociedade crítica que se contrapõe à sociedade conservadora, baseada no 

individualismo e no atendimento ao mercado. Para eles:  
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Afinar propostas embasadas apenas no mercado para termos indicativos de escolhas para 
novos cursos seria seguir a lógica liberal conservadora que já não era condizente com o 
modelo crítico do novo projeto adotado no país e expresso nos objetivos dos Institutos 
Federais em sua lei de fundação (AGUIAR; PACHECO, 2017, p. 21-22). 

 

Os autores discorrem ainda que a Educação Profissional e Tecnológica foi repensada na 

década dos anos 2000 a partir de um projeto inovador que propôs mudanças profundas na 

educação profissional e tecnológica do brasileira. Foi reconhecida “uma demanda que resultava 

da exclusão dos processos de formação básica de milhares de pessoas”. Os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia com a concepção de Educação Profissional e Tecnológica foram 

criados para oferecer uma formação omnilateral8 da pessoa, com foco no indivíduo e seu 

coletivo e não o mercado de trabalho. O projeto defendia que “A educação não deve qualificar 

para o mercado, mas para a vida” (AGUIAR; PACHECO, 2017, p.14). Corroborando a ideia, 

Zatti, Donner e Jesus (2014, p.7) esclarecem que “seus princípios pedagógicos buscam a 

produção de tecnologias sociais e, não apenas tecnologias úteis ao capital”. Os Institutos foram 

criados a partir da constatação da: 
  
necessidade de contar com uma ampla rede, expandida para todo território nacional, 
atuando de forma coesa na implantação das políticas públicas de formação profissional 
de todos os níveis nos quais a formação humana e cidadã fossem garantidas como base 
da formação para o trabalho (AGUIAR; PACHECO, 2017, p. 26) 

 

A política pública educacional de criação dos IFETs nasce no contexto do segundo 

mandato do presidente Lula. Observa-se que a apesar da expansão da Rede oferecer uma 

formação profissional, não foi pensada exclusivamente com foco em atender o mercado de 

trabalho através da qualificação técnica dada aos alunos, mas com um objetivo maior, formar o 

sujeito desenvolvendo sua capacidade crítica e de reflexão. Os Institutos Federais foram criados a 

partir de uma política pública inclusiva. 

Pacheco (2010) ressalta a intenção social do projeto de criação dos Institutos Federais de 

Educação Ciência e Tecnologia quando fala que se trata de uma escola “comprometida com uma 

sociedade radicalmente democrática e socialmente justa”, e que a escola de estar “vinculada ao 

mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social”; e ainda que a 

Rede Federal pode “restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade” 
                                                

8 O modelo omnilateral de educação, segundo Karl Marx, se refere a uma formação humana oposta à formação 
unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho. Refere-se ao desenvolvimento total 
do indivíduo (Manacorda 1991). 
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(PACHECO, 2010, p. 8 e 11). 

Otranto (2010, p. 101-102), aponta problemas e questões que considera que devem ser 

analisadas e estudadas sobre os Institutos Federais. Para ela: 

 
A análise da lei já aponta algumas ambiguidades que vêm gerando interpretações 
particulares. Uma delas é atribuir o significado de “pesquisa aplicada” à pesquisa 
dirigida aos setores industriais e empresariais. Porém, a quantidade de finalidades e 
características expressas na lei, no seu artigo 6º, passa a certeza de que o IFET é, em 
última análise, mais um modelo alternativo à “universidade de pesquisa”, que vem sendo 
implementado na América Latina, nos últimos anos, a partir do incentivo explícito do 
Banco Mundial (OTRANTO, 2010, p. 101-102). 

 

Otranto (2011, p. 12) registra que a implantação dos Institutos Federais baseia-se num 

modelo alternativo à universidade de pesquisa sugerido pelo Banco Mundial. Nesse modelo “os 

cursos por eles ministrados seriam mais flexíveis e de menor custo que os universitários ditos 

tradicionais”.  

Segundo Pacheco (2011, p.14) a organização pedagógica verticalizada, da educação 

básica a superior, “permite que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os 

discentes compartilhem os espaços de aprendizagem, incluindo os laboratórios”. Entretanto, para 

Otranto (2011, p. 12 e 13) os IFETs: 

 
Não estavam preparadas para a transformação em instituições de educação superior, 
multicampi, com todas as funções, direitos e deveres de uma universidade, com 
oferecimento da graduação, licenciatura e pós-graduação, atividades de pesquisa e 
extensão, além de outras não exigidas para as universidades, mas obrigatórias para os 
Institutos Federais, tais como: o ensino médio, técnico e educação de jovens e adultos. 
Como podemos perceber, as atribuições dos IFETs vão além daquelas determinadas para 
as universidades, mas terão que ser desenvolvidas fora da estrutura universitária 
(OTRANTO, 2011, p. 12-13). 

 

Os IFETs surgiram da união de instituições distintas, envolvendo CEFETs, escolas 

técnicas, escolas agrotécnicas e escolas técnicas vinculadas a universidades, tendo cada um 

características regionais e históricas específicas. Assim, “a mudança para Instituto Federal 

envolveu não somente a adequação à nova estrutura imposta, mas também o conhecimento de 

novos parceiros, suas necessidades, expectativas, potencialidades e suas formas de organização e 

gestão” (AGUIAR; PACHECO, 2017, p. 43). 

Otranto (2011) assinala que os IFETs enfrentam problemas didático-administrativos por 

terem origens distintas com cursos voltados para diferentes realidades e também compreensões 
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divergentes em relação divisão orçamentária, por discussões sobre o tamanho, tempo de vida e 

tradição das instituições. 

A autora também relata outros problemas enfrentados. Entre eles o fato de essas 

instituições terem recebido muitas responsabilidades, mais que as Universidades. Suas 

finalidades são muitas e ousadas, além de terem que oferecer ensino superior, pesquisa e extensão 

com qualidade, ficaram com a incumbência de ofertar ensino médio, ensino técnico e educação 

de jovens e adultos. Para isso foram contratados novos professores, em sua maioria mestres e 

doutores que querem e estão preparados para lecionar na educação superior, mas que também 

recebem turmas dos ensinos médio e técnico. E também há os antigos professores que sempre 

atuaram no ensino técnico. A autora traz uma reflexão sobre a situação e coloca em pauta a 

dúvida se isso não poderá acarretar um comprometimento com a qualidade do tradicional 

médio/técnico oferecido por essas escolas anteriormente. 

Outra crítica de Otranto, refere-se à obrigatoriedade do oferecimento das licenciaturas e 

capacitação pedagógica de professores, já que muitos dos docentes dessas instituições não tem 

formação pedagógica. Ela sugere uma reflexão a respeito de como será dada essa formação e se 

isso não poderia produzir uma formação limitada e assim aniquilar profissão docente. 

Para Aguiar e Pacheco (2017) os Institutos Federais, “[…] não são a velha escola técnica, 

tampouco uma universidade, … são um ponto de convergência dos estudos teóricos, políticos e 

tecnológicos, com o claro objetivo de interpretar o mundo e transformá-lo.” Ressaltam que 

trazem inovações na dimensão política, estrutural e pedagógica tendo “um papel estratégico na 

formulação e implementação das políticas públicas de educação e desenvolvimento com inclusão 

social” (AGUIAR; PACHECO, 2017, p.15). 
 
A ousadia de oferecer um itinerário formativo da educação básica até a educação 
superior nessas Instituições, numa mesma área de conhecimento científico e tecnológico, 
revela um modelo de qualidade educacional diferente dos até então experimentados no 
país e no mundo (AGUIAR; PACHECO, 2017, p.15).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender, por meio de estudo de caso múltiplo, o 

processo de implantação da política pública que ampliou a rede federal de ensino tecnológico e 

criou os Institutos Federais, buscando verificar adaptações e/ou interpretações realizadas em nível 

local e suas consequências. Serão consideradas as ações efetivadas pelos gestores dos campi a 

partir de 2009, já que a lei de criação é de dezembro de 2008. 

Para isso, foram selecionados para pesquisa o campus Pinheiral do IFRJ e o campus 

Machado do IFSULDEMINAS. A escolha deve-se ao fato de serem campi com semelhanças 

entre si. Ambas instituições de origem agrícola que já existiam em 2008, quando transformaram-

se em Institutos Federais. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa de natureza aplicada, já que tem 

uma ênfase prática na solução de problemas. A pesquisa aplicada tem como motivação a 

necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, tem o objetivo de 

“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado 

na realidade” (BARROS E LEHFELD, 2000, p. 78). 

Como procedimento metodológico para o presente trabalho foi utilizada a pesquisa 

qualitativa. A abordagem qualitativa permite a interatividade, o envolvimento dos participantes e 

a flexibilidade na coleta de dados. Essa pesquisa “é um meio para explorar e para entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuam a um problema social ou humano” 

(CRESWELL, 2010). 

Quanto aos objetivos propostos, esta é uma pesquisa de caráter exploratório, pois visa 

propiciar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e, consequentemente, 

possibilitando a ampliação do conhecimento do fenômeno; e de caráter descritivo, já que se 

dedica a descrever as características de um determinado fenômeno e o estabelecimento de 

relações entre variáveis (MARKONI; LAKATOS, 2003). 

O trabalho é considerado um estudo de caso. Yin (2001) explica que esta estratégia de 

pesquisa é utilizada para reunir informações sobre um determinado evento, fato ou fenômeno 
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social contemporâneo, situado em um contexto específico, afim de identificar dados relevantes 

para o esclarecimento de questões. Ele ressalta que o estudo de caso conta com muitas das 

mesmas técnicas usadas na pesquisa histórica, mas adiciona duas fontes de evidência geralmente 

não incluídas no repertório do pesquisador: observação direta dos eventos sendo estudados e 

entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos. Gil (2008) destaca, dentre as vantagens do 

método, a possibilidade de estudar um caso em profundidade. 

Os estudos de caso permitem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. A 

obtenção de dados por meios diversos possibilita a triangulação, que constitui um dos 

procedimentos mais indicados para confirmar um fato ou fenômeno, pois garante o 

aprofundamento necessário ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como confere 

maior credibilidade aos resultados. O aspecto diferenciador do estudo de caso “reside em sua 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas 

e observações” (YIN, 2001, p.27). Assim, os meios que serão utilizados para obtenção de 

informações são: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas.  

Ainda segundo Yin (2001), a pesquisa de estudo de caso pode incluir tanto estudos de 

caso único quanto de casos múltiplos, situação deste estudo. Stake (1995) destaca que, muitas 

vezes, o que se exprime sobre um caso pode ser muito diferente do que se expressa sobre outro, 

pois cada um deles pode apresentar relações e situações diversas, além de aspectos que são 

inerentes a cada um individualmente. 

O estudo de caso adequa-se a esta pesquisa, pois ela não tem como objetivo fazer uma 

generalização estatística. Sugundo Yin (2001), “O estudo de caso, como o experimento, não 

representa uma amostragem e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias de forma 

analítica e não enumerar frequências” (YIN, 2001, p.29). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A pesquisa documental se utiliza de materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 

2008). Nesta etapa, foram levantadas para análise informações disponíveis nos sites institucionais 

e do governo federal, leis, decretos e documentos disponibilizados pelas secretarias acadêmicas e 

direções de administração dos campi pesquisados para obter os seguintes dados: número de 
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alunos e cursos, recursos financeiros recebidos, quantitativo de servidores, relatórios financeiros, 

relatórios de gestão, relatórios de prestação de contas, os regimentos internos, entre outros 

manuais, documentos institucionais e arquivos dos setores existentes nos campi. 

Segundo Gil (2008, p.50), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa 

facilita o acesso a informações possibilitando o aprofundamento no assunto. Esta etapa teve o 

objetivo de embasar o conhecimento sobre o tema da investigação científica. Foram utilizados na 

pesquisa livros e artigos científicos para a construção do objetivo 1, referencial teórico.  

A realização de entrevistas semiestruturadas tem como objetivo explorar os pontos de 

vista dos gestores envolvidos na implantação da política pública considerando suas concepções e 

percepções. Para Bauer e Gaskell (2004), a entrevista possibilita uma compreensão mais 

profunda dos dados, pois é capaz de obter informações relacionadas às crenças, às ideologias, às 

percepções, aos sentimentos e aos interesses dos entrevistados em seus contextos sociais. 

Segundo Gil (2008), a entrevista semiestruturada é flexível, pois permite a obtenção de maior 

número de respostas e a reformulação de questões para o melhor entendimento sobre o 

depoimento do entrevistado, além de dar oportunidade de observar reações e atitudes.  

Foram realizadas entrevistas com três ex-diretores gerais e o atual diretor geral do campus 

Pinheiral e dois ex-diretores gerais do campus Machado, sendo que um deles é o atual diretor 

geral. Chamaremos de diretor P1, P2, P3 e P4 os diretores entrevistados do campus Pinheiral e 

diretor M1 e M2 os diretores entrevistados do campus Machado.  

A escolha desses entrevistados deve-se à sua relevante participação no objeto de estudo, a 

implantação da política pública de ampliação Rede Federal de Ensino que criou os Institutos 

Federais. Os diretores gerais possuem uma visão macro dentro dos Institutos Federais, com 

experiência e conhecimento sobre as instituições em que atuam. Quanto ao número de entrevistas 

necessárias em uma pesquisa, Fraser e Gondim (2004, p. 147) afirmam que “o que importa não 

são quantos foram entrevistados, mas se os entrevistados foram capazes de trazer conteúdos 

significativos para a compreensão do tema em questão”. A escolha dessas pessoas deve-se ao fato 

de representarem o gestor máximo dentro de cada campus durante o período em que estava sendo 

implantada a política pública em estudo até o presente momento. 

Foi utilizado o mesmo roteiro para os entrevistados, a fim de obter diferentes percepções 

sobre os pontos abordados. O roteiro, disponível no Apêndice A, foi desenvolvido a partir de 
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discussões tendo como base a Lei 11892/08, que trata das finalidades, objetivos e características 

que os Institutos Federais devem apresentar. Foi elaborado apoiando-se nos objetivos específicos 

da pesquisa, e validado por dois professores da UFF, sendo um especialista em políticas públicas 

e outro em metodologia. O roteiro também foi submetido a uma entrevista piloto com um Diretor 

de Ensino de um dos campi, a fim de identificar a necessidade de possíveis ajustes. Essa 

entrevista resultou em alguns ajustes para concepção do roteiro final e não foi utilizada para 

obtenção dos resultados apresentados. 

 

3.3 Análise dos resultados 

 

Gil (2008), ressalta a importância de estruturar a análise dos dados a fim de ordená-los e 

sintetizá-los de forma a possibilitar a obtenção de respostas para o problema proposto na 

investigação. 

Para realização do estudo de caso múltiplo proposto nesta pesquisa, foi utilizado o método 

de condução da análise do estudo “Construção da explanação” que, de acordo com Yin (2001), 

tem por objetivo analisar os dados do estudo de caso construindo uma explanação sobre ele. Esse 

método “ocorre geralmente em forma narrativa, por meio da qual o investigador procura explicar 

um fenômeno, estipulando um conjunto de elos causais em relação a ele” (YIN, 2001, p. 141).   

Para a análise das entrevistas será utilizada a Análise de Conteúdo, com o objetivo de 

produzir inferências e explicar sucintamente as características encontradas nos diversos 

documentos obtidos. De acordo com Bauer e Gaskell (2004), a análise de conteúdo é uma técnica 

de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir 

inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Bardin 

(2016) explica que é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem como 

objetivo obter indicadores, quantitativos ou não, utilizando procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

A análise de conteúdo trabalha geralmente com materiais textuais escritos, mas pode ser 

aplicado a imagens ou sons. Ela permite ainda fazer um paralelo com dados quantitativos. 

Segundo Bauer e Gaskell (2004, p.190): 
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Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo culminem em descrições 
numéricas de algumas características do corpus do texto, considerável atenção está 
sendo dada aos "tipos", "qualidades", e "distinções" no texto, antes que qualquer 
quantificação seja feita (BAUER; GASKELL, 2004, p.190). 

 

Bardin (2016) propõe que as etapas sejam organizadas em fases. A organização da análise 

subdivide-se em: a) pré-análise; b) exploração do material e c) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação.  

Na pré-análise o material é organizado. A partir de uma leitura flutuante para conhecer o 

material e assim escolher os documentos que irão compor o corpus da análise de conteúdo, os 

objetivos devem ser formulados; posteriormente deverá ser providenciada a referenciação dos 

índices e a elaboração dos indicadores a fim de interpretar o material coletado. Por fim, na pré-

análise o pesquisador deve preparar o material transformando-o por padronização e por 

equivalência, assim, devem ser feitos recortes dos textos comparáveis pelo tema. Cópias dos 

recortes das mensagens devem ser feitas e também a numeração dos elementos do corpus. Após 

esse procedimento, deve ser feita a exploração do material, que consiste na construção das 

operações de codificação, considerando os recortes dos textos em unidades de registros (palavras, 

frases, parágrafos), para possibilitar as inferências, a definição de regras de contagem e a 

classificação das informações. A inferência e interpretação dos resultados, segundo Bardin (2010, 

p. 41) é a “operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras". Após a elaboração de um resumo, na etapa de 

tratamento dos resultados, os resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos.  

Considerando as orientações de Bardin (2016), para realizar a análise, primeiramente as 

entrevistas foram transcritas e foi feita uma leitura flutuante do material obtido. Após essa etapa, 

foram destacadas as informações relevantes, gerando recortes das entrevistas que posteriormente 

foram agrupados pela temática. Para melhor visualizar estes recortes, foi elaborada uma tabela 

para separar os recortes de cada entrevista. A tabela aplicada individualmente para a análise de 

todas as entrevistas transcritas, foi inserida no Apêndice B. A partir dessa organização das 

informações, foram feitas inferências e interpretações do material coletado e então, foram 

elaborados resumos. Por fim, esses dados extraídos do texto foram interpretados e relacionados 

com as demais informações obtidas na pesquisa, gerando os resultados desse trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados são fruto da análise de todos os dados coletados, entrevistas, 

pesquisa documental e bibliográfica. Ao todo, foram realizadas seis entrevistas, sendo duas com 

os atuais diretores gerais e quatro com seus precedentes durante o período de recorte desta 

pesquisa. Uma das entrevistas não pôde ser concluída em virtude de dificuldade na agenda do 

entrevistado, o que não teve significante relevância para os resultados, tendo em vista que que as 

perguntas respondidas foram muito detalhadas e incluíram informações previstas nas demais 

questões. Os áudios resultaram em cerca de nove horas de gravação, os quais foram 

posteriormente transcritos e analisados. No momento de concessão das entrevistas estavam 

presentes somente o pesquisador e o entrevistado. Foi informado que a entrevista seria gravada e 

todos manifestaram-se de acordo. O objetivo e a metodologia da pesquisa foram resumidamente 

esclarecidos aos entrevistados no início das entrevistas. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

A seguir é apresentado um breve histórico do perfil dos entrevistados e os respectivos 

cargos de gestão que já atuaram. A fim de que não seja possível identificá-los, neste capítulo os 

entrevistados não receberam denominação e a descrição de cada um deles foi feita em ordem 

aleatória. 

Entre os entrevistados do campus Pinheiral, um deles concluiu o curso Técnico em 

Agropecuária na antiga Escola Agrotécnica de Machado, atual campus Machado. Sua graduação 

foi em Medicina Veterinária pela UFRRJ e posteriormente concluiu o mestrado em Produção 

Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), retornando à UFRRJ para 

realizar seu doutorado em Nutrição Animal. Atuou como gestor no setor privado antes de iniciar a 

docência no Instituto Federal do Rio de Janeiro em 2010. Foi coordenador do curso Técnico em 

Agropecuária e professor-coordenador na cooperativa do campus. Fundou um Centro de 

pesquisas avícolas e coordenou o setor de 2011 até 2017, quando afastou-se para dedicação às 

eleições para Direção Geral. 

Um dos entrevistados do campus Pinheiral, foi aluno do curso técnico antigo Colégio 

Agrícola Nilo Peçanha. Retornou como docente em 1992 e exerceu os cargos de gestor como: 
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Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente; Coordenador de ensino e produção; Diretor 

Geral e atualmente é Pró Reitor. Além dessa atuação no campus, durante o período de transição 

era presidente do CONDETUFF (Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais), o que possibilitou sua participação nas discussões junto 

ao MEC sobre o projeto que seria implantado. 

Há também outro entrevistado do campus Pinheiral egresso da instituição. Após concluir 

o curso técnico, fez Licenciatura em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. Posteriormente, concluiu seu mestrado e doutorado em Agronomia também pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Retornou ao CANP como docente em 1983 e foi 

convidado a assumir a antiga Chefia de Produção, cargo hoje equivalente aos coordenadores 

ligados à Direção de Produção, ficando responsável por todas as Unidades Educativas de 

Produção, hoje, laboratórios. O professor também foi Coordenador do Curso Técnico em 

Agropecuária, Diretor de Ensino e Produção, Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente, 

Chefe de Gabinete de direção, encerrando sua carreira na Diretor Geral. 

O último entrevistado do campus Pinheiral é licenciado em Física pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pelo 

Centro Federal Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). É professor do IFRJ campus Pinheiral 

desde 1997. Foi coordenador no Curso Técnico em Lazer, modalidade a distância, coordenador 

das disciplinas básicas e Diretor Geral.  

Em Machado o primeiro entrevistado concluiu o curso Técnico em Agropecuária na 

Escola Agrotécnica Federal de Bambuí. Fez graduação em Engenharia Agrícola, Mestrado e 

Doutorado na área de Ciências de Alimentos, todos na Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Iniciou suas atividades docentes em Machado em 2006, dedicando parte do seu tempo a 

atividades administrativas. De 2006 a 2008 assumiu a Coordenação do Curso Técnico em 

Agropecuária. Ainda em 2008, a Coordenação Geral de Produção e Pesquisa, coordenação que 

trabalhava a questão da produção da fazenda e da pesquisa do campus. Permaneceu nessa 

coordenação até 2011, quando assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Educacional, 

permanecendo até 2014, quando tornou-se Diretor Geral. 

O segundo entrevistado entrou na escola em 1974 para cursar o antigo ginasial; naquela 

época ainda não era ofertado o Curso Técnico. Formou-se em 1977, e logo em 1978 ingressou na 

primeira turma do Curso Técnico em Agropecuária. Fez graduação em Metodologia de Ensino e 
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Estudos Sociais e Geografia. Sua pós graduação também foi em Geografia. Começou a trabalhar 

no campus em 1981 como auxiliar administrativo até que em 1987 foi enquadrado como 

professor. Isso aconteceu, pois ministrava algumas aulas e já havia concluído a graduação9. 

Sempre trabalhou muito na área administrativa ocupando cargos de confiança. Foi orientador 

educacional, trabalhou na cooperativa dos alunos (responsável por toda a produção da escola) 

coordenando os projetos, no Almoxarifado, foi chefe de departamento pessoal e, por fim, Diretor 

Geral. 

Conforme esclarecido anteriormente, chamaremos de diretor P1, P2, P3 e P4 os diretores 

entrevistados do campus Pinheiral e diretor M1 e M2 os diretores entrevistados do campus 

Machado. 

 

4.2 Contexto de criação da política pública nos campi em análise 

 

Este item possui a finalidade de apresentar uma descrição dos campi em análise e, 

principalmente, as observações e apontamentos dos entrevistados sobre o período da transição 

das antigas escolas agrícolas para os atuais Institutos Federais. 

 

4.2.1 Considerações iniciais sobre os campi pesquisados 

 

O campus Pinheiral faz parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro (IFRJ), criado a partir da transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química de Nilópolis-RJ) e do Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha (atual campus Pinheiral), até então vinculado à Universidade Federal Fluminense, 

que integraram-se para formar o IFRJ (BRASIL, 2017b).  

O campus localiza-se no município de Pinheiral, na microrregião do Médio Vale do Rio 

Paraíba no Sul Fluminense. Consiste numa fazenda de 318 hectares que teve suas atividades 

educacionais iniciadas em 21 de outubro de 1909 com a instalação da Escola Técnica anexa ao 

Posto Zootécnico de Pinheiro. Em 1910, foi transformada em Escola Média de Agricultura e 

Veterinária de Pinheiro. Posteriormente, transformada em Patronato Agrícola e em 1947 em 
                                                

9 Até o advento da CF/88, o concurso público não era obrigatório, apenas alguns cargos e funções da administração 

pública o exigiam (MELLO, 1991). 
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Escola Agrícola Nilo Peçanha. Tornou-se escola técnica ligada à Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em 1968. Situação que durou até 2008, quando transformou-se em Instituto 

Federal (BRASIL, 2018c). 

Na Figura 3 é possível observar a localização do campus Pinheiral no estado do Rio de 

Janeiro e em relação aos demais campi do IFRJ. 

 
Figura 3: Mapa do estado do Rio de Janeiro com destaque para as cidades que possuem campus do IFRJ 

Fonte: Arquivos Direção de Ensino, adaptado pela autora. 
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O campus Machado faz parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), criado em 2008 com a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. O referido Instituto surgiu a partir da união das Escolas 

Agrotécnicas Federais de Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Hoje, além destes campi, o 

IFSULDEMINAS também possui campus em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passos, além dos 

Núcleos Avançados e Pólos de Rede nas cidades da região e Reitoria sediada em Pouso Alegre, 

com localização estratégica que permite fácil acesso aos campi e unidades desse Instituto 

(BRASIL, 2018b). 

O campus Machado foi inaugurado como Escola de Iniciação Agrícola de Machado em 03 

de julho de 1957. Pelo Decreto nº 53.558 de 14 de fevereiro de 1964, foi transformado em 

Ginásio Agrícola de Machado e, pelo Decreto nº 83.935 de 04 de setembro de 1979, passou a 

denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Machado. Em 2008, finalmente transformou-se em 

Instituto Federal (BRASIL, 2018b). 

Com 144 hectares, o campus fica localizado na cidade Machado, região cuja formação 

econômica é baseada na atividade agropecuária, sendo referência estadual e nacional, 

principalmente em relação à bovinocultura leiteira e à produção de café (PDI, 2009).  

Atualmente o campus também oferta cursos presencialmente em Carvalhópolis, Poço 

Fundo e Coqueiral, e a distância em Poço Fundo, Alfenas, Muzambinho e Guaxupé (BRASIL, 

2018b). 

Na Figura 4 é possível observar a localização do campus Machado no estado de Minas 

Gerais e em relação aos demais campi do IFSULDEMINAS. 
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Figura 4: Mapa do estado de Minas Gerais com destaque para as cidades que possuem campus do 

IFSULDEMINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFSULDEMINAS, adaptado pela autora. 

 

O campus Pinheiral ocupa um espaço físico muito maior que o campus Machado. Os 

laboratórios e áreas produtivas de Machado estão mais concentradas e essa aproximação aumenta 

a movimentação de pessoas no mesmo local e reduz o custo com vigilância. O crescimento do 

campus Pinheiral foi aleatório e seus laboratórios produtivos afastados dificultam a patrulha 

oportunizando a entrada de pessoas com más intenções.  

Outra relevante distinção entre os campi é sua formação econômica. Enquanto o campus 

Machado está localizado numa região baseada na atividade agropecuária, cuja principal atividade 

econômica é o cultivo do café, o campus Pinheiral está localizado numa região cuja atividade 

econômica é bastante diversificada, sendo baseada na indústria metal-mecânica, automotiva, 

metalúrgica, siderúrgica, cimenteira, alimentícia e energética (usinas termoelétricas, 
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termonucleares e hidrelétricas, nas atividades agropecuárias. 

 

4.2.2 O processo de transição para os Institutos Federais 

 

Em Pinheiral manifestaram-se sobre o processo de transição apenas os entrevistados P1, 

P2 e P3, já que P4 ingressou na Instituição posteriormente a este processo. Já em Machado, M1 e 

M2 vivenciaram a transição.  

Para P1, a EVUF de Pinheiral era uma escola agrícola numa região industrial. Por isso já 

havia uma discussão interna sobre criar mecanismos de ampliação, de novos cursos e novas 

oportunidades de formação para atingir maior visibilidade, atrair mais alunos e ainda acompanhar 

o movimento da economia local. Nesse contexto foi criado o curso técnico em meio ambiente, 

que não demandava novas contratações, fato importante devido ao período de escassez que 

viviam. Esse fato pode ser identificado com uma das vantagens da implantação Bottom Up, o 

gestor local identificou uma oportunidade de crescimento a partir dos recursos disponíveis. 

O entrevistado afirma que antes de se tornar Instituto, a escola não tinha acesso a uma 

matriz orçamentária muito clara, segundo ele, “estavam em um limbo”, pois ofereciam ensino 

técnico e por isso seguiam os encaminhamentos e orientações da SETEC, mas eram uma escola 

de uma instituição de ensino superior, ligada à outra secretaria, a Secretaria de Ensino Superior 

(SESU). Ao solicitar recursos na SESU, recebiam a informação que deveriam solicitar à SETEC 

por oferecerem ensino técnico, entretanto, ao buscar apoio na SETEC, eram direcionados à SESU 

por serem ligados administrativamente à secretaria, ficando assim, num “jogo de empurra”.  

Os CEFETs e as Escolas Agrotécnicas Federais eram autarquias, o que não era realidade 

das EVUFs, já que elas eram escolas da universidade. Assim, os recursos eram recebidos pela 

UFF que fazia a descentralização para as EVUFs (no Rio de Janeiro existiam duas escolas 

técnicas vinculadas à UFF). Assim, as EVUFs vislumbravam vantagem em se tornar 

independentes. 

As EVUFs formaram o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas 

às Universidades Federais (CONDETUF), as Escolas Agrotécnicas Federais criaram o Conselho 

Nacional de Dirigentes das Agrotécnicas Federais (CONDAF) e os diretores de CEFETs criaram 

o Conselho dos Dirigentes dos CEFETs (CONCEFET). O CONDAF e o CONCEFET recebiam 

uma verba destinada pela SETEC.  
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P1 explica que o projeto foi discutido nos dois anos anteriores com os três conselhos. 

Alguns dos argumentos que levaram a escola de Pinheiral a aderir a proposta foi uma promessa 

de melhoras de investimentos e a vontade já existente de transformação numa escola muito maior, 

aproveitando inclusive o horário noturno para oferta de cursos, pois, até então, o período da noite 

era inutilizado para atividades acadêmicas. Aos servidores, foi permitido escolher continuar 

lotado na universidade ou mudar para a nova instituição criada. 

P2 ressalta que enquanto era UFF, a escola era como um “apêndice”. Ficavam sujeitos a 

recursos que não eram voltados especificamente para a escola, eram recursos da Universidade. 

Assim, dependia-se muito de uma política da reitoria da universidade e era essencial tomar 

cuidado com as suas escolhas. Houve um período muito difícil que a escola esteve quase por 

fechar.  

P3 utiliza o mesmo termo que P2, identificando a escola como um apêndice da UFF. Para 

ele, era “uma escola vinculada, a gente não vivia a vida da UFF”.  

Já no campus Machado, M2 explica que o processo de transformação em Instituto Federal 

iniciou–se antes do final de 2008, pois houve em 2007 um processo de Cefetização. Houve uma 

grande assembleia para consultar se a comunidade apoiava a transformação em CEFET. Em 2008 

entretanto, foi abandonado o projeto de CEFET e começaram a trabalhar a questão dos Institutos 

Federais. O entrevistado participou da elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), do planejamento, das mudanças. Os Institutos seriam instituições compostas por 

diversas autarquias, e como haveria uma expansão muito grande, teriam um canal de 

comunicação melhor com o ministério. Assim, foi justificado em Machado que em função da 

expansão, a instituição teria que se reorganizar. 

M1 esclarece que foi um processo longo de convencimento, porque a responsabilidade era 

muito grande. Aconteceram muitas reuniões com a comunidade para ter aprovação de todos para 

a modificação. Não havia certeza se daria certo, entretanto as Escolas Agrotécnicas passavam por 

uma situação difícil, já que não recebiam recursos e vagas. Segundo ele houve um incentivo 

muito grande, pois:  

 
Nossa! coisa mais difícil conseguir uma vaga, professor nem tinha, né, e aí a promessa 
de transformar em Instituto era que ia receber 50 vagas, 60 vagas de professores, ia 
receber tantos administrativos, ia receber as CDs, as funções comissionadas, a gente não 
tinha quase nada, os CEFETs tinham bastante. 

 



58 

 

Ele completa afirmando que: “E aí, nós fomos, e graças à Deus que nós fomos, porque foi 

uma transformação que até hoje a gente não acredita, devido ao sofrimento que a gente passou 

desde lá do Ginásio Agrícola, Colégio Agrícola, Escola Agrotécnica”. 

Ele lembra que o CEFET estava “mais adiantado, tinha uma estrutura totalmente diferente, 

bem melhor e recebia mais recursos. A distribuição de recursos pras Escolas Agrotécnicas era 

uma, para os CEFETs era outra, e para as escolas vinculadas era menor ainda”. Lembra que 

participou de muitas reuniões com diretores de EVUFs no MEC, e como sabia que essas escolas 

ficavam na dependência de liberação de recursos pelas universidades, recebendo apenas “se 

sobrasse”, se solidariza com a situação. Esclarece que depois da transformação, todas tornaram-se 

iguais. 

Ao contrário do que ocorreu em Pinheiral, em Machado não teve problemas resultantes de 

mistura cultural, já que o IFSULDEMINAS foi formado apenas por Escolas Agrotécnicas, assim, 

nenhuma se sobrepôs à outra. Houve, porém, embates na distribuição das vagas de professores, 

porque “aí teve campus que queria receber mais professores, então isso foi difícil, uma discussão 

bastante difícil”. 

 

4.2.3 A aceitação 

 

P1 esclarece que nenhuma instituição foi forçada a transformar-se em Instituto Federal. O 

projeto foi amplamente discutido por um longo período. Foram feitas muitas discussões no 

campus Pinheiral, havia reuniões sobre o tema e foi criada uma comissão interna de servidores 

para estudar a ideia. Alguns representantes da SETEC foram ao campus para falar sobre a 

proposta. Foram realizadas visitas a outras instituições, CEFETs e Escolas Agrotécnicas para 

entender como funcionavam e conhecer o que seria essa nova instituição, pois, apesar de ainda 

não existir, seria muito próxima da realidade de um CEFET, que já era uma estrutura maior.  

Segundo ele, quando a ideia foi apresentada aos conselhos, foi difícil visualizar essa nova 

estrutura, porque “como você vai pensar que, no Brasil, essas instituições que têm histórias 

seculares, vão abrir mão da sua identidade para constituir uma nova identidade?”. Muitos 

Institutos criados foram formados por duas ou mais instituições diferentes, como é o caso do 

Instituto Federal do sudeste de Minas Gerais, criado por um CEFET, por uma Escola Agrotécnica 

e por uma Escola Técnica Vinculada, três histórias institucionais completamente diferentes que 
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são agregadas na constituição de um Instituto Federal.  

Ainda de acordo com o entrevistado P1, apesar de as escolas técnicas vinculadas terem 

pouca influência e receberem poucos recursos, o processo de convencimento não foi mais fácil, já 

que a universidade não queria perder. Então, além de um movimento de convencimento interno, 

era preciso encaminhar isso ao Conselho Superior da universidade que, segundo o entrevistado, 

não possuía membros da EVUF. Ele ressalta ainda, que  

 
[...] Pelo Brasil afora, enquanto algumas escolas tinham diretores eleitos, outras tinham 
diretores indicados pelos Reitores; então, como um diretor indicado, assumindo um 
cargo de confiança do Reitor, iria fazer um movimento contra o Reitor de tirar uma parte 
da universidade” (a EVUF)? 

 

Ele destaca que os CEFETs, que já eram instituições maiores, incorporaram-se como 

sendo o “pai dos Institutos”, sempre se colocando numa posição de superioridade. As 

Agrotécnicas tiveram resistência exatamente por medo dessa agregação, dessa união ao CEFET. 

Acreditavam que institucionalmente seriam “engolidas”, devido ao elevado número de cursos, 

alunos, professores e servidores.  

P1 explica que seria uma união, uma fusão, que não se pretendia agregar um campus a 

outro, mas sim a criação de uma nova instituição. Porém, na prática não foi tão simples assim, 

por uma questão de peso, de votos. Segundo ele: 

 
Quando começam as construções de uma nova institucionalidade, inclusive construções 
políticas, você vai escolher um Reitor, você vai escolher diretores dos campi e tal, quem 
tem mais voto, ganha, né. Então, os grupos políticos são grupos políticos que vinham de 
uma história política na sua instituição, então isso tudo lógico que afeta isso, mas a ideia 
é se despir do velho e se constituir o novo. 

 

P2 recorda que foi à Barbacena para um estudo a fim de conhecer as vantagens de se 

agregar à política de criação dos Institutos, já que eles entraram primeiro. Afirma que como o 

então diretor geral da época, era o presidente do CONDETUFF e sempre estava em Brasília 

participando da discussão, ou seja, da criação dos Institutos, Pinheiral teve uma orientação 

interessante. Foi feito um bom esclarecimento, visitas a outras escolas, pessoas do MEC e de 

outras escolas explicando o que estava acontecendo. 

Houve resistência, mas não foi uma resistência expressiva em função das orientações. 

Porém, havia dúvidas, pois segundo ele: “Imagina você pegar um professor naquela época, quase 
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aposentando, aí vem aquela coisa também da preocupação de servidor dele. Como é que vai ser 

isso? Pô, isso é uma loucura. Eu, agora no meu final de carreira ter uma mudança dessa?”. Então 

foi um processo até explicar que o servidor poderia optar em continuar na UFF ou passar a ser 

servidor do Instituto.  

Sobre a resistência, P3 afirma que houve muita objeção e acredita que ainda exista por 

parte de alguns poucos servidores daquela época. Inclusive enquanto escola vinculada não 

pensavam ofertar graduação ou pós graduação. Afirma que ainda ouve colegas dizendo: “não, a 

escola era muito melhor quando só tinha duzentos alunos, que eu conhecia todos os alunos e 

sabia o nome, o apelido, o telefone de todos os alunos”. Para ele, isto está sendo superado porque 

à medida que essas pessoas vão se aposentando, estas ideias se reduzem. Os servidores que 

entraram a partir de 2010 já conhecem o Instituto Federal e “abraçam essa ideia”. Acredita que a 

resistência é comum, pois se daqui há algum tempo houver uma transformação de Instituto 

Federal para CEFET, por exemplo, quem passou por esse tempo de Instituto Federal 

provavelmente apresentará resistência. Então, só tem resistência no primeiro momento, “depois 

vida que segue”. Ele completa: “A escola muda, a escola é dinâmica, o ensino é dinâmico e a 

nossa vida é dinâmica. As coisas estão mudando o tempo todo”. 

P4 acredita que ainda há saudosismo, principalmente no campus Pinheiral por ser agrícola, 

na área de produção. Esclarece que há alguns anos era realizada uma festa agropecuária e, 

naquela época, a interação com a prefeitura era melhor. Havia shows famosos e a cidade se 

movimentava. A população sempre falava de grandes festas que aconteciam dentro da escola 

agrícola, desfile de sete de setembro com a participação dos alunos, entre outros. Então, a 

população tem esse saudosismo e os mais antigos servidores daqui também, mas eles entendem 

também que houve um momento auge da escola agrícola e que depois caiu muito, que ela quase 

fechou porque a UFF não repassava recursos. Acredita que eles já entenderam que a transição foi 

positiva. 

M1 afirma que no início houve resistência, mas com as reuniões e esclarecimentos sobre 

os benefícios que o campus teria, melhoria de recursos, vagas de servidores, por fim, as pessoas 

aceitaram por unanimidade. Ele lembra que a comunidade foi convidada a participar das 

discussões.  

M2 reafirma o que foi dito por M1 sobre algumas resistências no início, mas hoje 

totalmente superadas. Foi demonstrado que era um processo irreversível e que seria o Brasil 
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inteiro se tornando Instituto Federal; além disso, não iria modificar muito a vida deles. A 

valorização das carreiras, tanto de técnico, como de docente, de 2008 até 2014, foi um fator 

preponderante. Houve uma valorização muito grande em termo salarial, em termos de carreira, e 

isso auxiliou a quebra da resistência aos Institutos Federais. Segundo ele, “quando transformou a 

lei em 2008 os professores disseram: ah, não vou assinar porque eu vou perder aposentadoria 

especial, mas quando que eles viram o que que era o salário, todo mundo assinou”. Lembra ainda 

que foi uma adesão voluntária, e se alguém desejasse permanecer na carreira, poderia, mas 

ninguém ficou. 

 

4.2.4 Estruturação da expansão 

 

P1 afirma que o MEC fez um grande estudo dividindo estado por estado para identificar 

todas as cidades polos do Brasil. Então, a expansão se deu num desenho de territorialidade e de 

desenvolvimento econômico social, porque estas cidades deveriam agregar facilidade de acesso, 

de crescimento institucional e terem uma economia local mais pujante, com maior demanda de 

capacitação profissional. Então, segundo o entrevistado, 95% da expansão aconteceu dentro dessa 

técnica de escolha de cidades sede. Somente uma pequena parte fugiu ao padrão adotado. Em 

alguns casos por um olhar político da necessidade de intervenção de um problema regional e em 

outros por uma intervenção de um pedido político.  

Ele ressalta que a rede federal ainda está sendo formatada e lembra que uma das 

promessas do MEC com a reestruturação da rede é que haveria equilíbrio na estrutura de cargos e 

funções gratificadas entre os campi. Com este propósito, um tempo depois, criou-se a portaria 

24610, que está sendo discutida hoje no IFRJ no sentido de adequar os campi a ela. A portaria foi 

criada para normatizar e estabelecer uma padronização garantindo uma política institucional igual 

para todos. Assim, são definidos os tamanhos e modelos dos campi, e cada modelo gera uma 

determinada disponibilidade de servidores e espera-se desse modelo um determinado número de 

alunos. Então existe clareza desse desenho.  

                                                
10 A portaria nº 246/2016, dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de 

direção e funções gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, e define normas e parâmetros 

para a sua implementação. 
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P2 afirma que inicialmente houve boa orientação, até porque “se pretendia vender a ideia” 

e “as pessoas poderiam aderir ou não”. Porém, à medida que começou efetivamente a funcionar a 

nova estrutura, acredita que poderia ter sido melhor. Havia diferenças entre os campi, alguns 

estruturados, como no caso de Pinheiral, e outros muito incipientes, começando “do zero”.  

P3 afirma que, na época, o diretor da escola, ainda vinculada à UFF, disponibilizou um 

micro-ônibus e foram 25 servidores do campus, docentes e técnicos, conhecer o CEFET 

Barbacena. Um servidor do MEC detalhou e esclareceu a proposta, dizendo que todos iriam virar 

campus nessas condições. Foram realizadas visitas a outras escolas para verificar como a 

transição estava acontecendo.  

P4 esclarece que quando chegou ao campus já estava no final da transição, em 2010, e 

percebeu na época que a gestão que estava fazendo a transição imprimiu muitas características 

próprias ao campus. Para ele, não houve um planejamento institucional; se a reitoria tivesse 

pensado a expansão em conjunto com os campi, seria possível, por exemplo, Pinheiral oferecer 

um curso a fim de complementar a demanda regional com o campus Volta Redonda, que poderia 

interagir com o campus Paulo de Frontin, por exemplo. O entrevistado entende que poderiam ser 

pensados em “blocos regionais”, como a região sul do estado do Rio de Janeiro, a região central, 

Baixada Fluminense, etc. Afirma que não recebeu um direcionamento informando: “nós 

queremos crescer assim, o plano diretor nosso é esse. Então cada professor foi puxando pro seu 

lado”. Exemplificou que, como veterinário, desenvolveu seu trabalho visando um crescimento 

desta área no campus, inclusive com a criação de um projeto de implementação de um curso de 

Medicina Veterinária, inviável por questão financeira e demanda de contratações. Assim, 

surgiram muitas propostas de verticalização, mas entende que isso não foi bem conduzido. Sua 

impressão é que “os professores entraram e falaram: vamos trabalhar, e não houve um norte pra 

eles, então cada um fez aquilo que sabe fazer”. 

Segundo M1, o campus recebeu informações e orientações adequadas e suficientes, não 

tiveram dificuldades em relação a isso. As informações eram levadas de reuniões em Brasília e a 

comunidade se reunia para ciência e discussão de tudo o que havia sido delineado. Ele explica 

que: “teve muita mudança depois, aí reunia os diretores, ia analisar, um dava ideia, outro dava 

outra, mudava tudo, foi trabalhoso, foi bem demorado. 

 M2 conta que a união entre as antigas Escolas Agrotécnicas (de Machado, Muzambinho 

e Inconfidentes) ocasionou alguns desentendimentos. Como teve o processo de cefetização 
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anteriormente, a comunidade estava preparada para uma transformação, só não sabia que teria 

essa dimensão. Assim, quando começaram a trabalhar para a construção dos Institutos, houve 

dificuldade porque os campi do Sul de Minas nunca trabalharam em conjunto, mas sim com 

rivalidade. Os três campi num sistema competitivo, então pouco se conversava entre eles. 

Repentinamente foi preciso interagir para confeccionar um projeto único e se tornarem um 

Instituto Federal.  

A partir do material analisado, percebe-se que, em ambos os campi objetos desta pesquisa, 

as comunidades de um modo geral receberam informações sobre o projeto que pretendia-se 

implantar. Houve muitas discussões e visitas de representantes da SETEC para esclareceimentos. 

Apesar de algumas resistências iniciais, posteriormente definiu-se pela adesão com a anuência da 

maioria dos servidores.  

As resistências fundamentavam-se essencialmente pela insegurança e pelo que de fato iria 

acontecer após a transformação, se as promessas seriam cumpridas e o que afetaria em suas vidas 

como servidores. As promessas de investimentos e aumento no número de vagas de servidores, 

além das dificuldades financeiras que as instituições enfrentavam na época, foram fundamentais 

para a aceitação. 

As duas escolas também citaram a dificuldade inicial de negociação e relação com os 

demais campi do seus Institutos. Eram estruturas independentes até então e, no caso de Pinheiral, 

ainda havia uma unidade totalmente diferente dos demais campi que iriam compor o Instituto 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

4.3 Desenvolvimento dos campi 

 

Após a transformação em Instituto Federal, o investimento financeiro e o número de 

servidores em ambos os campi cresceu significativamente, o que impactou diretamente na 

melhoria da estrutura física, viabilizou o aumento de cursos oferecidos e consequentemente o 

número de alunos. 

 

4.3.1 Oferta de cursos e matrículas no período 

 

Após a criação dos Institutos Federais, percebe-se que o número cursos e de alunos 
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cresceu muito nos dois campi pesquisados.  

De acordo com as entrevistas, os cursos são criados, em muitos casos, a partir de grupos 

de afinidades que se reúnem para atender expectativas próprias. Apesar de haver a necessidade de 

interesse da região e da demanda por alunos, para a criação de novos cursos, faz-se necessário 

que docentes com carga horária disponível se movimentem em prol da elaboração de uma 

proposta. 

P1 afirma que os cursos são criados a partir dos grupos de afinidades e das capacidades 

instaladas. Com o curso Técnico em Meio Ambiente, por exemplo, foi assim. Explica que iniciou 

o movimento: “comecei conversar com um, conversar com outro, peguei lá na internet, vi 

modelos de matriz curricular, ver como é que isso podia se adaptar aqui, ver aqui na escola quem 

poderia fazer isso, quem poderia fazer aquilo”. Não havia docentes para todas as áreas, então, por 

exemplo, um professor de Química foi convidado a ministrar aulas de Química Ambiental e 

também de Educação Ambiental, já que era uma área afim. Isso porque não havia professor de 

Educação Ambiental, já que não existia vaga. E assim, outros docentes se adaptaram para 

ministrar disciplinas. 

Ele exemplifica que com o curso Técnico em Informática foi feito um estudo prévio que 

indicou a informática como sendo uma tendência. Então, os professores da área trabalharam para 

construção do curso. Já o curso de Agroindústria nasceu de uma exigência legal de se fazer a 

implantação da educação de jovens e adultos e, sem vagas de professores, a gestão visualizou que 

poderia criar o curso com os professores que já estavam no campus. Ainda segundo P1, o curso 

Técnico em Paisagismo surgiu de um movimento dos professores de agropecuária com a carga 

horária baixa. Ele entende que por mais que a Direção, seja geral ou de ensino, tenha o papel de 

conduzir, de acompanhar e de apoiar, é preciso “conduzir dentro daquilo que as pessoas aceitam 

trabalhar; você não vai botar chicote nas costas porque eles não vão trabalhar, não vão fazer, se 

eles não querem fazer, eles não vão fazer ou vão fazer de tudo pra não acontecer”. 

Em relação a essas definições de oferta de curso, o IFSULDEMINAS organizou-se entre 

seus campi. Segundo M1 as decisões eram tomadas na Reitoria, com a participação dos demais 

campi do Instituto. 

M2 explica que quando houve a transição, o campus já tinha um curso superior, além 

disso, os professores novos da área técnica também vieram de universidade. Assim, eles tinham 

maior facilidade de trabalhar com cursos superiores. As decisões de escolhas de cursos, sempre 
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foram muito influenciadas pelos docentes que quando querem abrir o curso, eles trazem a 

comunidade pra junto deles. Segundo ele: 

 
A gente sabe que a gente cometeu erros, que a gente abriu cursos que eram muito mais 
pros docentes, as modificações da matriz curricular, é a maioria das vezes que eram 
feitas em relação à comodidade docente. Ele sempre puxa pra ele tentar dar a área de 
conhecimento dele, ou ele sempre puxa pra abrir um curso que ele atue mais. Então 
assim, realmente o que mais influenciou a abertura dos cursos, é lógico, tem a questão da 
vocação da região, mas principalmente a questão da formação dos nossos docentes. 

 

Ele esclarece que “a gente sempre teve autonomia de criação, a gente nunca foi barrado 

pra abrir nenhum curso”, e completa, “tem lógico, as comissões, os conselhos, o conselho 

superior, o CEP, o CADEN, todos aqueles órgãos colegiados, mas hoje a gente trabalha de 

maneira muito livre. 

De 2008 a 2018, observa-se um crescimento na oferta de cursos e no número de 

matrículas dos campi Pinheiral e Machado. Após 10 anos, o campus Machado verticalizou o 

ensino como proposto na lei de criação dos Institutos Federais e hoje oferece cursos técnicos, 

superiores e de pós graduação latu sensu e stricto sensu. O campus Pinheiral, entretanto, teve um 

processo mais lento na verticalização de seus cursos. Apenas em 2017 foi criada a primeira 

graduação e em 2018 a primeira pós graduação latu sensu, não havendo ainda proposta de pós 

graduação stricto sensu.  

Não houve consenso entre os entrevistados do campus Pinheiral sobre a razão pela qual 

houve morosidade na implantação do curso superior, sendo por isso inconclusivo o resultado. 

Houve apontamentos no sentido de que a gestão não tinha interesse nessa oferta, outro que os 

grupos que deveriam trabalhar pela implantação não queriam, e também foi apontada a 

necessidade de estruturar fisicamente a instituição para atender esses alunos. 

P2 ressalta que os Institutos foram criados em todos os estados com o objetivo de 

aumentar o número de campus nas regiões mais longínquas. Assim, aumentou o número de 

alunos não só de Pinheiral como também de todos os municípios da região.  

P3 esclarece que de 97 até 2004 ou 2005, não soube precisar, a escola só tinha um curso 

Técnico de Agropecuária que oferecia 160 vagas e nem sempre completava esse número de vagas, 

ficando com vagas ociosas. De 2004 ou 2005 pra cá, foi implantado o curso Técnico de Meio 

Ambiente, ou seja, antes da criação do Instituto Federal já começou uma pré-expansão. Também 

foi criado o PROEJA com a agroindústria à noite e isso trouxe um impacto bem positivo 
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pensando em município, na questão mais local. 

P4 entende que o campus Pinheiral teve um “atraso” na verticalização, já que não 

verticalizou no início da transição dos Institutos Federais, tendo sido criado o primeiro curso de 

graduação em 2017, sete anos depois do processo de transformação. Observa que em outros 

campi do Brasil, a verticalização aconteceu logo no início, 2009, 2010, 2011. Para ele, isso 

estruturou os cursos técnicos que ficaram mais fortes além de trazer mais alunos e melhorar a 

matriz orçamentária. Segundo ele, a verticalização é capaz de contribuir na estruturação do 

campus e por isso está com esse projeto de crescimento. 

M1 e M2 concordam que a mudança foi muito grande, o número de alunos expandiu-se 

muito. M1 explica que antes havia dois ou três laboratórios e poucos professores. Atualmente 

existem vários laboratórios, e isso associado ao aumento no número de vagas para docentes, 

possibilitou maior oferta de cursos. Ele afirma que os cursos oferecidos têm uma relação muito 

estreita com as necessidades da região: cursos na área de cafeicultura, zootecnica e agronomia. 

Para ele, os técnicos na região são muito bem-vistos, então “para a região foi uma mudança 

fantástica”. 

Até o final de 2008, como antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha, a instituição ofertava o 

curso Técnico em Agropecuária na modalidade integrado ao ensino médio. Outro curso oferecido 

era o de Meio Ambiente; este ofertado ainda na modalidade concomitante/subsequente11 ao 

ensino médio. A unidade oferecia, ainda no referido ano, o curso técnico em Agroindústria pelo 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (ProEJA).  

Em 2009 iniciaram os cursos técnicos presenciais na modalidade 

concomitante/subsequente de Secretariado e Informática. Em 2012, o Curso Técnico em 

Informática passou a ser oferecido na modalidade Integrado ao Ensino Médio e em 2015 o Curso 

Técnico em Administração substituiu o Secretariado. Em 2017 iniciou o primeiro curso superior 

oferecido no campus, Licenciatura em Computação. Já em 2018, mais um curso técnico 

concomitante/subsequente foi criado, o Técnico em Paisagismo. Neste mesmo ano foi 

implementado o primeiro curso de pós graduação latu sensu, Desenvolvimento Regional e 
                                                

11 Cursos concomitantes são ofertados para estudantes que cursam o Ensino Médio externamente ao Instituto em 

concomitância com o curso técnico; os Subsequentes consistem na modalidade cursada após o Ensino Médio 

concluído. 
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Sustentabilidade. 

Na modalidade de educação a distância, em 2009 passaram a ser oferecidos os cursos 

técnicos em Lazer e Serviços Públicos, dentro do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (E-

Tec Brasil). O curso técnico em Agente Comunitário de Saúde iniciou em 2012 e em 2015 iniciou 

o curso técnico de Secretaria Escolar. O campus Pinheiral atua na educação a distância somente 

através de convênio com a Rede e-Tec Brasil. Em 2018 o campus foi autorizado a oferecer cursos 

com oferta própria. As futuras matrículas EaD destes cursos serão contabilizadas na carga horária 

docente e computadas na matriz orçamentária CONIF, representando ganho orçamentário para o 

campus. Atualmente, não existe previsão de ingresso de estudantes pelo convênio e-Tec. Apenas 

alguns poucos alunos concluintes estão para finalizar seus estudos na modalidade EaD em 

Pinheiral em 2018.  

Em 2012, o campus Pinheiral se insere no Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), com turmas de técnico em Informática e turmas de Pronatec-

FIC (Camareira em Meios de Hospedagem e Garçom, e Recepcionista). Também, em 2012, foi 

ofertado o primeiro curso do Programa Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimento 

Sustentável (Cursos de Salgadeira, Auxiliar de Padaria e Confeitaria, Camareira e Cuidador de 

Idosos). Estes cursos tiveram ofertas específicas naquele momento. Os investimentos do 

PRONATEC já se encerraram e a oferta do Programa Mulheres Mil também findou.  

Em 2018, o IFRJ campus Pinheiral oferece ensino de nível técnico, presencial e a 

distância, e ensino de nível superior e pós graduação, apenas presencialmente. Atualmente são 

oferecidos os cursos de pós graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade, 

graduação em Licenciatura em Computação, cursos técnicos presenciais nas modalidades 

integrado, concomitante/subsequente, e de Educação de Jovens e Adultos. No presente existem 

estudos visando a implantação dos seguintes cursos: Engenharia Agronômica, Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Técnico em Apicultura (a distância) e Tecnólogo em Produção Cultural. O 

Quadro 2 apresenta os cursos presenciais oferecidos em 2018. 
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Quadro 2: Oferta de cursos presenciais em 2018 no campus Pinheiral 

Curso Nível 

Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade Pós Graduação 

Licenciatura em Computação Graduação 

Agroindústria Curso Técnico Integrado e ProEJA 

Agropecuária Curso Técnico Integrado 

Informática Curso Técnico Integrado 

Meio Ambiente Curso Técnico Integrado 

Administração Curso Técnico Concomitante/subsequente 

Paisagismo Curso Técnico Concomitante/subsequente 

Fonte: Elaborado pela autora12. 

 

Em 2009, o campus Machado do IFSULDEMINAS oferecia o curso superior de 

Tecnologia em Cafeicultura e os cursos técnicos em Agricultura, Zootecnia, Informática, 

Alimentos e Enfermagem, em modalidades diversas. 

Atualmente o campus oferece ensino de nível técnico, presencial e a distância, e ensino de 

nível superior e pós graduação, apenas presencialmente. É oferecido o curso de pós graduação 

strictu sensu em Alimentos, as graduações em Administração, Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos, Engenharia Agronômica, Sistemas de Informação, Zootecnia, Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Licenciatura em Computação. Já os cursos técnicos presenciais de forma 

integrada ao ensino médio oferecidos são: técnico em Agropecuária, em Alimentos e em 

Informática. São ofertados também cursos técnicos presenciais de forma subsequente, tais como: 

Técnico em Administração e Técnico em Segurança do Trabalho. Os cursos técnicos a distância 

disponíveis são: Técnico em Agroindústria, Alimentação Escolar, Geoprocessamento, Redes de 

Computadores, Segurança do Trabalho e Vendas (BRASIL, 2018b). O Quadro 3 apresenta os 

cursos presenciais oferecidos em 2018 no campus Machado. 

 

                                                
12 A tabela não apresenta os cursos a distância (Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Lazer, 

Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Serviços Públicos). 
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Quadro 3: Oferta de cursos presenciais em 2018 no campus Machado 

Curso Nível 

Ciências Biológicas Licenciatura 

Técnico Em Agropecuária Técnico 

Administração Bacharelado 

Técnico Em Administração Técnico 

Computação Licenciatura 

Zootecnia Bacharelado 

Sistemas De Informação Bacharelado 

Técnico Em Informática Técnico 

Mestrado Profissional Em Ciência E Tecnologia Dos Alimentos Mestrado Profissional 

Técnico Em Segurança Do Trabalho Técnico 

Ciências E Tecnologia Dos Alimentos Bacharelado 

Agronomia Bacharelado 

Técnico Em Alimentos Técnico 

Fonte: Elaborado pela autora13. 

 

Em relação ao número de alunos, o campus Pinheiral passou de 466 em 2009 para 77414 

no final de 2017. Já o campus Machado de 610 em 2009 passou a atender 223815 alunos ao final 

de 2017 (considerando cursos presenciais).  

Em 2009, o campus Machado somente oferecia cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes, o que significa um quadro de docentes essencialmente das áreas técnicas. Isso 

possivelmente influenciou na verticalização mais rápida, visto que os docentes de áreas 

específicas viabilizaram a implementação de cursos superiores nas mesmas áreas. 

                                                
13 A tabela não apresenta os cursos a distância (Técnico em Alimentação Escolar, Técnico em Geoprocessamento, 

Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Vendas) e os cursos FIC 

(Administrador de Banco de Dados, Contador de Histórias, Espanhol Básico, Instrodução à Interpretação em 

Língua Brasileira de Sinais, Manicure e Pedicure, Maquiador, Operador de Computador, Produtor Agropecuário e 

Qualificação Profissional – Informação e Comunicação).  
14 Quantidade de alunos dos cursos presenciais. 
15 Quantidade de alunos dos cursos presenciais.  
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M2 também afirmou que os docentes tinham afinidade com a graduação e considerando 

influência que exercem em relação a criação de cursos, esse fator impactou nesse resultado. 

O Gráfico 1 apresenta os cursos separados por nível de ensino no ano de 2009, enquanto o 

Gráfico 2 apresenta os mesmos dados, porém no ano de 2018. Pode-se observar que cada campus 

se desenvolveu de uma forma diferente. Enquanto o campus Machado conseguiu atingir o 

objetivo da verticalização, Pinheiral inicia nesse caminho agora.  

 
Gráfico 1: Cursos separados por nível de ensino no ano de 2009 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 2: Cursos separados por nível de ensino no ano de 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os gráficos 1 e 2 apresentam o crescimento dos cursos dos campi Pinheiral e Machado 

oferecidos no período de 2008 a 2018. Os cursos na modalidade EaD não foram considerados nos 

gráficos já que foram oferecidos através de programas do governo e não se tratam de oferta 

própria dos campi, considerados na Matriz CONIF.16 

Percebe-se que a quantidade de tipos de cursos e modalidades ofertadas não variou muito 

nos dois campi, com exceção dos cursos de nível superior no campus Machado. Enquanto o 

campus Pinheiral em 2018 oferta um curso de graduação e um curso de pós graduação, o campus 

Machado oferece oito cursos superiores de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. É evidente 

a ênfase dada aos cursos superiores em Machado enquanto não houve acréscimo na oferta dos 

seus cursos técnicos, conforme pode ser visto no gráfico 3, que apresenta o crescimento dos 

cursos nos dois campi no período de 2009 a 2018. Um dos entrevistados, quando perguntado 

sobre esse aumento em relação aos cursos superiores e a atenção à lei que exige que 50% das 

vagas seja destinada aos cursos técnicos, esclareceu que:  
 
Isto, a gente até não tava cumprindo muito não, e eles também não estavam exigindo 
muito também não (fala em relação à Reitoria). Mas o que eu não falei é que todos os 
cursos que foram criados, primeiro foi feita uma pesquisa na região, a gente não cria 
curso assim: ah eu quero criar esse. Depende da demanda da região, então essa pesquisa 
é feita em todas as áreas de abrangência de cada campus pra poder definir que curso que 
vai ser feito. Então, não é assim, o diretor quer esse curso não, quem quer é a 
comunidade. 

 

P1 concorda que a oferta de curso cresceu muito, porém acredita que poderia ser melhor. 

Aponta que “os nossos professores tem baixa RAP17, se tem baixa RAP é porque tá dando pouca 

aula, tá dando pouco aula é porque tinha que dar mais aulas”. Explica que isso vem de um 

                                                
16 A composição da Matriz CONIF (Matriz Orçamentária de Custeio e Investimento para as Instituições Federais da 

Rede de Ensino Profissional e Tecnológico), considera essencialmente as matrículas dos estudantes dos cursos de 

nível médio, técnico, tecnológico, graduação, lato sensu, stricto sensu, cursos de formação inicial e continuada 

(FIC) e cursos de educação à distância (EaD) por campus de cada Instituição da Rede Federal. Não são 

consideradas as matrículas de alunos associados a programas que recebem recursos próprios e de cursos pagos. 
17 A Relação Aluno-Professor (RAP) estabelece que para cada professor, as instituições deverão atender 20 alunos-

equivalentes, entre cursos técnicos e de qualificação profissional. O conceito, previsto na Lei de Criação dos 

Institutos Federais, é importante para o acompanhamento dos percentuais mínimos de oferta de cursos técnicos e 

de formação de professores, previstos em lei, e da relação do número de alunos por professor. 
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compromisso com o MEC “quando o MEC garante pra você que ele vai te dar vaga, a eu vou te 

dar a vaga, mas eu quero que você me dê aluno em sala de aula. Tá bom? Vamos combinar?” 

Conclui que como atualmente há noventa professores, seria o correto ter 1800 alunos. 

O Gráfico 3 mostra o crescimento de cursos oferecidos nos dois campi. 

 
Gráfico 3: Crescimento dos cursos nos campi 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se também um avanço na quantidade de alunos conforme exposto no Gráfico 4. 

O número de alunos cresceu proporcionalmente mais no campus Machado do que no campus 

Pinheiral, conforme será observado a seguir.  
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Gráfico 4: Crescimento no número de alunos no período de 2009 a 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme expresso no gráfico anterior, o campus Machado passou de 610 para 2238 

alunos, o que representa um crescimento de 267%, enquanto o campus Pinheiral passou de 466 

para 774 alunos, o que significa um aumento de 66% no número de alunos.  

 

4.3.2 Quadro de servidores e estrutura organizacional 

 

Tanto o campus Pinheiral como o campus Machado, inseridos no projeto de expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ampliaram o quadro de 

servidores a partir de 2008.  

No fim de 2009, Pinheiral contava com 88 servidores, sendo 64 técnicos e 24 docentes. Já, 

em 2018, o número se amplia para 168 servidores, sendo 83 docentes e 85 técnico-

administrativos. Machado, no início de 2009, contava com 125 servidores, sendo 81 técnicos e 44 

docentes. Já em 2018, o número se amplia para 211 servidores, sendo 107 docentes e 104 

técnico-administrativos. 

Os Gráficos 5 e 6 demonstram esse crescimento. 
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Gráfico 5: Evolução do quadro de servidores do campus Pinheiral 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Gráfico 6: Evolução do quadro de servidores do campus Machado18 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
                                                

18 Dados informados no PDI 2009-2013 do IFSULDEMINAS, referentes a 2009 e no site do Campus Machado, 

referentes a 2018. O setor de administração de pessoal não soube informar os dados exatos. 
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Percebe-se que o crescimento no número de servidores de ambos os campi foi significante, 

conforme havia sido prometido antes da transição. Enquanto o campus Pinheiral cresceu 91%, o 

campus Machado cresceu 69% em relação ao número total de servidores que tinha anteriormente. 

 

4.3.3 Orçamento e gestão 

 

4.3.3.1 Campus Machado 

 

M2 afirma que situação financeira e a infraestrutura do campus teve um salto colossal, 

“Em relação tanto a orçamento, a gente dá um salto na curva, muito recurso, muita infraestrutura”. 

Para ele, entretanto, os recursos financeiros vieram vultosos e de forma abrupta, e como 

consequência disso, faltou planejamento para utilização desses recursos. Assim, ele esclarece: 

 
Foi um crescimento tão grande que ele acabou sendo um pouco desordenado. Se a gente 
tivesse tido um planejamento melhor, talvez a gente tinha aproveitado os recursos de 
forma melhor. Não foi por incompetência da gestão, mas porque vinha muita coisa ao 
mesmo tempo: professor, vaga, dinheiro, recurso, construção.  

 

Ressalta que tiveram cortes orçamentários a partir de 2014, no final do processo eleitoral 

para presidência da República daquele ano:  

 
[...] Até então tava tudo tranquilo, então a gente começou a ter cortes e foi o primeiro 
grande corte que teve aí em 2014 e 2015. Já em 2016, a gente teve contingenciamentos, 
mas felizmente em 2017 a gente teve contingenciamento de capital, mas de custeio não, 
e esse ano também não.  

 

Ele acredita que em 2017 e 2018 o campus poderia ter tido um orçamento maior em 

função dos índices inflacionários e outros, mas o orçamento recebido foi preservado 

principalmente em relação ao custeio. Ainda assim, 2015 e 2016 foram anos muito difíceis. Para 

ele “tem sido difícil porque a gente vê que cada vez mais nosso orçamento vem sendo achatado. 

Não que ele venha sendo cortado, ele vem sendo diminuído lá na raiz, na LOA19, na hora de 

colocar o orçamento”. 

                                                
19 A LOA é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período 

de um exercício financeiro. 
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Quando perguntei se talvez o campus não tenha sentido tanto por ter a porcentagem da 

matriz aumentada em função do crescimento do número de alunos, ele respondeu que utilizaram 

uma estratégia diferente, e assim destacaram-se dentro do Instituto do Sul de Minas. Ele explica 

que o orçamento cresceu através de captação, projeto, pesquisa e emenda parlamentar. Houve um 

crescimento considerável do extra-orçamentário e uma contração da matriz CONIF. Segundo ele: 

  
O orçamento nosso no ano passado, 50% do nosso orçamento foi dentro da LOA, com a 
matriz CONIF e 50% foi recurso extra-orçamentário, então a gente captou muito recurso, 
captamos muito com a iniciativa privada, captamos muito com programas 
governamentais, PRONATEC, MEDIOTEC, ETEC, é, tudo isso que vem recursos por 
fora, fora da matriz, então a gente teve muito recurso em função de outras ações que não 
era ações é que colocam recursos dentro da matriz orçamentária. Porque a matriz mesmo 
reduziu muito.  

 

M1 concorda que antes da criação dos IFs, a liberação de recursos era muito limitada, mas 

melhorou muito. Antes dos IFs também não existia parceria, diferente de hoje que existem 

parcerias com vários órgãos, “a questão financeira foi fora do comum”. O entrevistado 

exemplifica que havia muita preocupação com muitas obras na escola por problemas 

administrativos com as empresas contratadas. Ele diz: “porque você sabe o problema de empresa 

hoje, as construtoras dão muito trabalho”.  

Ele ressalta a importância de fazer projetos. Segundo ele, esse foi “o grande segredo do 

desenvolvimento da escola”. Ele contratou um engenheiro para fazer projetos, de todos os setores. 

Com os projetos prontos, ia à Brasília pedir recursos para executá-los. Ele lembra que “chegava o 

final de ano que tava lá sobrando aquele tanto de dinheiro, tinha diretor que tava na praia, eu tava 

aqui com servidores até meia noite e eles liberando recursos pra gente”. 

Os gráficos 7 e 8 apresentam a evolução de recursos recebidos pelo governo federal 

previstos no orçamento e recursos complementares. 
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Gráfico 7: Orçamento 2012-2017: Recursos previstos para o campus Machado 

 
Fonte: Arquivos da Direção de Administração do campus Machado, adaptado pela 

autora20. 

 
Gráfico 8: Orçamento 2012-2017: Recursos complementares (emendas parlamentares, convênios 

com iniciativa privada, programas do governo, convênios com estados e outros) 

 
Fonte: Arquivos da Direção de Administração do campus Machado, adaptado pela 

autora.21 

No Gráfico 9, pode-se perceber que a soma dos recursos permanece estável ao longo dos 

                                                
20 Segundo o atual Diretor de Administração do campus Machado, esses valores são aproximados. 
21 Segundo o atual Diretor de Administração do campus Machado, esses valores são aproximados. 
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anos. Assim, é possível concluir que o campus não sentiu a redução de recursos oriundos da 

Matriz CONIF, pois os recursos complementares aumentaram de forma compensatória. 

  
Gráfico 9: Recursos Matriz CONIF x recursos complementares – campus Machado 

 
Fonte: Arquivos da Direção de Administração do campus Machado, adaptado pela 

autora22. 

 

4.3.3.2 Campus Pinheiral 

 

O campus Pinheiral surge dentro da estrutura de uma antiga fazenda que foi, ao longo do 

tempo e com poucos recursos, sendo adptada para formar alunos. Quando, então, é aprovada a 

ideia de expansão e oferta de cursos em diversos níveis, surge a necessidade de uma ampla 

reforma. 

P1 explica que em sua gestão, elaborou um plano diretor do campus de Pinheiral, com o 

qual desejava prever:  
 
Como é que a gente faz os investimentos que a gente precisa fazer aqui dentro, porque o 
nosso campus, diferente dos outros, a gente precisava reformar esse monte de prédio 
velho, que é diferente do campus de Niterói que tá começando do zero, que é diferente 
do campus de São Gonçalo, que ganhou um CIEP e teve que reformar um CIEP pra se 
implantar, mas nós não, nós tínhamos uma estrutura antiga e essa estrutura antiga carecia 
de uma manutenção pesada e a gente precisava pensar nisso tudo. Pra pensar nisso tudo, 
a gente começou, aí eu contratei um profissional, arquiteto urbanista que ele estudou 
todo o campus.  

 
                                                

22 Segundo o atual Diretor de Administração do campus Machado, esses valores são aproximados. 
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Assim, segundo ele, foi feito um estudo e apresentado para a comunidade em reunião e 

posteriormente foi colocado por 30 dias para a comunidade fazer as críticas e contribuições ao 

trabalho. De acordo com o entrevistado, não houve manifestações, então o estudo foi utilizado 

como referência. Esse estudo direcionava as reformas, a construção da nova biblioteca, do 

restaurante, do núcleo de educação a distância, a realocação de setores.  

P1 concorda que houve profundas melhorias em termos de infraestrutura. Para ele, 

ocorreu um “crescimento absurdo” em termos de espaço e em número de salas de aula. Entende 

que a melhor biblioteca do Instituto é a do campus Pinheiral. Fala também sobre o número de 

laboratórios de informática, “a gente tinha um laboratório de informática, hoje a gente tem 4 ou 5 

laboratórios de informática”.  

P2 reforça que em relação à situação financeira e à infraestrutura teve uma sensível 

melhora desde a criação do Instituto Federal, apesar de nesses últimos anos agora terem passado 

por problemas financeiros. Em relação às principais realizações de sua gestão, acredita ter sido na 

esfera da infraestrutura física, embora muito não tenha sido concluído em virtude da crise. 

Segundo ele:  

 
Coisas que a gente esperava que tivesse continuidade, elas não tiveram, outras coisas 
foram feitas, pela gestão posterior, lógico. Mas eu acho que a gente pensou muito no 
investimento, na infraestrutura que pudesse cada vez mais atender as demandas de 
crescimento e de expansão que a escola precisava. A gente deu exemplo da biblioteca, 
embora tenha sido uma obra inaugurada pela gestão posterior, quem licitou, quem 
buscou recursos, na verdade, quem conseguiu recursos, essa história pouca gente sabe, 
quem conseguiu recursos foi a gestão anterior. 

 

O entrevistado afirma que a gestão anterior teve a visão na época de fazer diversos 

projetos. Assim, quando o recurso foi liberado, os projetos estavam prontos para licitar. Ele 

explica que: 

 
O recurso chegou pro Instituto, tô falando de uma forma bem simplificada, o recurso 
chegou por Instituto, quando o recurso chega pro Instituto, o Instituto vai ver quem tem 
projeto porque tem que licitar. Só quem tinha projeto na época éramos nós. Dos 11 
campi que existiam na época, hoje são mais, só quem tinha projetos éramos nós. Porque? 
Porque lá atrás alguém teve a visão de fazer os projetos. 

 

Desde 2008, entretanto, o Campus Pinheiral é insustentável economicamente e se mantém 

com verbas complementares, tais como repasses feitos pela Reitoria do IFRJ, resíduos 

orçamentários de outros campi e venda de excedentes de produção da fazenda. No entanto, o 
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repasse de verbas da Reitora ao Campus Pinheiral, de 2015 para 2016, caiu em função dos cortes 

orçamentários. Os repasses de verbas geradas pela venda de excedentes de produção dos 

laboratórios, recolhidos via Guia de Recolhimento da União (GRU), entretanto, não têm sido 

efetuados pela União em sua plenitude. 

No informativo nº 61 (2018) do campus Pinheiral, é informado que o campus tinha direito 

oficialmente ao orçamento que correspondia à metade do seu custeio, enquanto a outra metade 

vinha transferida de outros campi do IFRJ ao final de cada ano. Para isso, em 2014, foi feita uma 

análise da Matriz CONIF e identificado que se o número de alunos aumentasse, seria possível 

diminuir esse desequilíbrio, já que uma das variáveis para os repasses de verbas da Rede Federal 

às suas unidades é o número de alunos, tendo os cursos diferentes pesos na fórmula que rege esta 

distribuição financeira. 

Diante disso, o campus Pinheiral trabalhou para ampliar o número de matrículas. Todo 

esse esforço representaria um incremento no orçamento do CPIN/IFRJ. Porém, em função dos 

cortes no orçamento dos Institutos Federais, isso não se concretizou. O contexto político, 

econômico e social contrariou as expectativas e o orçamento do campus reduziu-se. Ainda por 

conta da crise financeira e os cortes no orçamento que aconteceram no período, foi reduzido em 

50% o número de funcionários da limpeza e em 70% o número de vigilantes, decisões tomadas 

visando a redução de custos (Informativo nº 61 do campus Pinheiral, 2018). 

P3 ressalta um fato que segundo ele impactou fortemente nos problemas financeiros do 

campus. Afirma que aproximadamente no início de 2000 até 2005, a situação da escola era crítica, 

porém, na época, os servidores eram efetivos. Havia auxiliares de agropecuária, auxiliares de 

campo, auxiliares de serviços gerais, entre outros. No entanto, no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada uma lei extinguindo alguns cargos de nível auxiliar. 

Com isso, foi preciso contratar empresas terceirizadas para prestar o serviço que antes era 

prestado por servidores efetivos. A partir daí, à medida que aposentava um servidor vigilante, por 

exemplo, a instituição, não podendo mais contratar um servidor efetivo deste cargo, trocava o 

serviço que era próprio da instituição pela contratação de empresa terceirizada, aumentado o 

valor dos contratos. O entrevistado entende que isso “foi minando o orçamento da instituição”, já 

que não há previsão que essa conta entre no orçamento da instituição. Então, para 

esclarecimentos, ele afirma: 
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Com o passar do tempo, isso lá em 2005, 6, 7, foi uma uma sementinha. Cinco, dez anos 
depois a gente tem uma empresa terceirizada de vigilância com 20 contratados. E a conta 
vai lá em cima. Um contratado tem maior custo do que um servidor. O custo vai lá em 
cima. O custo de de um contratado é três vezes o salário que ele recebe. Então, se ele 
recebe mil, o custo dele é três mil reais. E aí você multiplica por 20, multiplica por 12, a 
conta vai lá em cima. 

 

O entrevistado diz que “de 2008 a 2015 houve um incremento gigantesco no número de 

vagas e em recursos financeiros. Entretanto, de 2015 pra cá, a torneira fechou. Tanto pra um lado 

quanto pro outro”. 

Explica que quando assumiu a direção geral, o valor de contas a pagar já era maior do que 

recurso a receber. Segundo ele, “180% do nosso orçamento era só pra pagar empresa terceirizada. 

A gente não ficava no vermelho porque sobrava recurso de outros campi e o que sobrava, a 

Reitoria repassava pra gente, pra gente não ficar devendo às empresas terceirizadas”. Porém, em 

2016, o que acontecia no campus Pinheiral, passou a ser geral no IFRJ todo, todos os campi, 

“praticamente todos os campi fecham no vermelho”.  

Perante a necessidade de contenção de despesas, foi reduzida em 50% a mão de obra de 

apoio aos laboratórios agropecuários da unidade, entre 2016 e 2017. Ainda ocorreram episódios 

de furtos e incêndios florestais na área do campus, mais suscetíveis em função do corte de 70% 

dos funcionários responsáveis pela vigilância patrimonial. Esse fato, em conjunto com a falta de 

recursos para aquisição de insumos diversos, ocasionou o fechamento temporário de alguns 

laboratórios e reduções drásticas em outros. Assim, estão em funcionamento com condições 

restritas em relação ao número de atividades e de animais (Informativo nº 61 do campus Pinheiral, 

2018). 

P3 entretanto, faz uma ponderação entre a situação financeira e infraestrutura do campus 

antes e após a transformação.  

 
Até antes da da criação do instituto em... até 2008... 2005, 2006, 2007 mais ou menos, 
nós tínhamos nas salas de aula, por exemplo, ventiladores de teto e lâmpadas que não 
tinham interruptor pra apertar o botão pra acescender as lâmpadas e ligar os ventiladores. 
Era fio desencapado que você fazia o ganchinho. O aluno ia lá, pegava com os dedos e 
engatava um fio no outro e ligava as lâmpadas. E ligava os ventiladores. Hoje se a gente 
procurar um fio desencapado na escola e que esteja no ganchinho acho que a gente nao 
vai achar nenhum, nós temos interruptores e tomadas em tudo enquanto é sala de aula, 
laboratório e etc. No início de 2000 até 2005 mais ou menos, a situação era 
extremamente crítica. 

 

Apesar de apontar que a situação era grave no campus antes da transformação, o 
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entrevistado menciona a questão da contratação de empresas para terceirização dos serviços 

prestados antes por servidores. Ele reforça que isso afetou negativamente as contas da instituição.  

O entrevistado esclarece ainda que as questões financeiras a nível de direção antes de sua 

gestão e segundo ele na gestão anterior da Reitoria, 

 
O orçamento era uma caixa preta. O orçamento, cada direitor nao sabia quanto que tinha 
direito ao recurso. Apesar do recurso ser calculado por campus, direitinho lá na matriz 
CONIF, os diretores gerais nao tinham acesso à essa planilha. Nós passamos a ter acesso 
de certa forma por culpa nossa, do campus Pinheiral, porque eu queria saber quanto que 
eu tinha direito. Eu sabia que tava no vermelho. Eu tinha que saber o tamanho desse 
vermelho. E aí eu pressionei o pró-reitor de administração até que ele liberou a planilha 
da matriz CONIF inteira. Não só a nossa, como dos outros Institutos também. E quando 
ele fez isso a gente pode comparar o que a gente tem e os que os outros Institutos têm.  

 

Explica que, quando assumiu a gestão, deu continuidade ao que estava sendo feito e que o 

pouco investimento que teve nessa época foi direcionado para atender as necessidades dos novos 

cursos. Segundo ele,  
Aí quando eu assumi, eu dei continuidade ao que estava sendo implementado, como 
reforma de prédios e reforma da biblioteca, essas coisas tinham que continuar, e os 
novos investimentos, os poucos novos investimentos que tivemos, foi em função da 
criação desses novos cursos. […] pra criação de algum novo curso você pode ter 80%, 
em condições de começar o curso, mas nao tem 100%. Então sempre precisa de uma 
implemetação. Então, a aprovação dos novos cursos era praticamente condicionada à 
criação de mais um laboratório, à contratação de mais docentes ou mais técnicos pra tais 
áreas. 

 

P4 ressalta as dificuldades atuais em relação a questões financeiras. Acredita no sucesso 

por meio de parcerias. Para ele “nós praticamente não temos muito recursos, a gente vive do 

mínimo, então nós precisamos de muito recurso financeiro pra melhorar, mas eu acredito também 

que a gente consegue melhorar com parcerias de forma correta dentro do marco legal”.  
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Gráfico 10: Recursos Matriz CONIF x recursos complementares – campus Pinheiral  

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados coletados com o atual diretor de 

administração do campus Pinheiral do IFRJ23. 

 
Gráfico 11: Recursos totais recebidos pelos dois campi - período 2010 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados coletados com os atuais diretores de 

administração dos campi pesquisados. 

 

Pode-se observar um pico no ano de 2012, destoando assim, dos valores recebidos nos 
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demais anos. Esse resultado justifica-se por recursos recebidos fora do que era esperado. 

Conforme relatório de Gestão de 2012 do campus Pinheiral, inicialmente estavam previstos na 

matriz CONIF R$ 2.644.750,00 de créditos orçamentários. No decorrer do ano foram recebidos 

R$ 5.151.608,30 em créditos complementares, descentralizados pela Reitoria do IFRJ. No final 

do exercício, recebeu-se R$ 5.931.093,24 em recursos do Edital SETEC/MEC 01/201224 e 

R$1.000.000,00 em emendas parlamentares.  

 
Gráfico 12: Crescimento de recursos totais recebidos pelos dois campi em relação ao ano anterior (%) - 

período 2010 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que ter projetos foi fator informado como essencial por gestores dos dois 

campi. Com o projeto em mãos, é possível apresentar o que se pretende executar e demonstrar o 

recurso que o projeto irá trazer. A partir daí, torna-se possível utilizar recursos disponibilizados 
                                                

24 O edital teve como objetivo, proporcionar apoio a Pesquisa Aplicada na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Uma das condições para que as Reitorias apresentassem propostas, foi executar os créditos 

orçamentários descentralizados pela SETEC até 29/11/2012. Os valores máximo foi definido em função do 
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que anteriormente não estavam previstos no orçamento ou até mesmo buscar emendas 

parlamentares ou doações para a execução do projeto. 

 

4.4 Avaliação: lacunas, críticas e recomendações 

 

4.4.1 Os objetivos estabelecidos pela política pública e os resultados na prática dos campi 

 

Conforme já explicado no referencial teórico, a expansão da Rede Federal estabeleceu três 

critérios para implantação dos novos campi: dimensão social, dimensão geográfica e dimensão de 

desenvolvimento. Tendo a dimensão social como intenção a universalização de atendimento aos 

territórios; a dimensão geográfica, a interiorização da oferta pública de educação profissional; e a 

dimensão de desenvolvimento o atendimento aos municípios de acordo com seus arranjos 

produtivos, o esquema apresentado na Figura 5 aponta os fatores que foram avaliados pelos 

entrevistados para verificar como os objetivos previsto na política pública estão sendo atendidos.  

 
Figura 5: Fatores avaliados pelos entrevistados 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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4.4.1.1 Dimensão social 

 

A dimensão social tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. Na avaliação desse atendimento, foram incluídos os temas universalização 

no atendimento / público atendido, e qualidade do ensino.  

Com a criação dos Institutos, o público atendido tornou-se essenciamente pertencente à 

região em que o campus está instalado. Tanto em Machado quanto em Pinheiral, segundo os 

entrevistados, o público de antes vinha de estados diversos do país, já que a oferta de vagas era 

ínfima no território nacional.  

P2, que também foi aluno, afirma: 
 
Na minha época de aluno aqui, tinha gente da Bahia, tinha gente do Ceará, tinha gente de 
Pernambuco. Hoje você praticamente não vê mais isso, você regionalizou muito mais a 
escola […] essa questão de você atender os locais mais longíquos e evitar essa coisa 
dessa mobilidade, até porque tem uma outra coisa interessante que muitos dos que 
vinham de fora não voltavam para as suas cidades de origem. Então que retorno isso 
tinha para aquela área?  

 

M1 diz que “chegou uma época em que 70% dos alunos era de fora, do norte, do nordeste. 

Nós tivemos aluno até do Acre, que hoje ele é professor em Inconfidentes”. Hoje é o inverso.  

P3 fala sobre o aumento do público da cidade no campus. Segundo ele, no curso PROEJA, 

99% dos alunos são moradores de Pinheiral. A oferta de cursos noturnos 

concomitantes/subsequentes também influenciou no aumento no número de alunos da cidade.  

Apesar do aumento no atendimento do público local, a maior parte dos alunos é de Volta 

Redonda, cidade vizinha que também possui um campus do IFRJ. Este fator pode ser explicado, 

dentre outros motivos, pela densidade demográfica de Volta Redonda ser bastante superior à do 

município de Pinheiral e demais cidades da região.  

P1, entretanto, faz uma crítica em relação ao modelo de seleção dos candidatos. Segundo 

ele, no modelo atual, o candidato faz uma inscrição para uma escola e não para um curso. Nesse 

modelo, o candidato diz qual curso tem interesse, mas isso apenas para fins de análise de 

tendência. O entrevistado entende que essa forma de seleção faz com que a Instituição tenha 

alunos sem interesse pela área específica do curso que fazem, apenas com interesse na qualidade 

da escola. Para ele, o que acontece com muitos alunos quando chegam para realizar a matrícula é 
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ter o pensamento:  

 
Ué, mas essa realidade de curso não foi pra isso que eu vim pra cá estudar. Ah, mas já 
que eu vim pra cá, eu passei pra uma escola pública federal, uma escola gratuita, minha 
mãe não tem dinheiro pra pagar outra escola pra mim, pra eu fazer o curso de 
informática, então eu vou fazer agroindústria.  

 

Assim, a escola recebe um aluno de agroindústria que queria fazer informática, ao invés 

de receber um aluno com afinidade com o curso oferecido. Vale destacar que a partir do processo 

seletivo para 2019 os candidatos passarão a realizar o processo seletivo especificamente para o 

curso pretendido.  

Em relação à qualidade do ensino, apesar de P1 afirmar que que houve um grande 

crescimento em número de salas de aula, melhoria de laboratórios e biblioteca, entende que a 

qualidade dos cursos oferecidos teve um resultado negativo. Para ele, falta a prática aos cursos 

que “são extrememamente teóricos”. Ele esclarece que:  

 
A gente também forma técnico pra que o jovem tenha a opção de ir pro ensino superior, 
mas eu quero formar um técnico que ele tem também a opção de receber uma oferta de 
trabalho e ir para o mercado de trabalho, e aí acho que nós estamos brincando. […] os 
nossos alunos aqui hoje não trabalham, e aí do ponto de vista de prática agrícola, eles 
não trabalham numa horta, eles vão lá visitar 3 canteirinhos de alface.  

 

Os demais entrevistados concordaram que houve melhoria da qualidade dos cursos. P4 

afirma que o campus Pinheiral “tem um quadro de docentes e técnicos administrativos altamente 

qualificados pra atender os alunos”, e diz ainda que “conversando com a comunidade local, eu só 

ouço elogios em relação à qualidade do ensino, então a qualidade do ensino é inquestionável, é 

muito boa, tem espaço pra melhorar, mas é muito boa e tem impacto muito significativo na 

região”. 

O fator mais apontado como razão para a qualidade do ensino oferecido, foi a formação 

dos profissionais que melhorou em função dos incentivos à qualificação e do plano de carreira. 

Segundo P2 “Na medida que você contrata professores novos, aí começa a chegada dos 

mestres e doutores que, até então, mestrado e doutorado era pra um ou outro que tinha o interesse 

em fazer”. Ele ressalta ainda os bons resultados obtidos pelos alunos para ingresso nas 

universidades. Segundo ele, essa qualidade atrai mais candidatos interessados em estudar na 

escola e os pais aumentam a confiança na Instituição. 
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Para P3 fazer uma comparação em relação a qualidade dos cursos antes e depois da 

expansão não é simples, já que antes havia apenas o curso de agropecuária na forma integrada ao 

ensino médio, pois o curso técnico em meio ambiente até aproximadamente 2007, era 

concomitante. Ele fala que lembra que a matriz curricular era bem diferente do que é hoje, com 

mais disciplinas técnicas que também tinham uma carga horária maior.  

As disciplinas básicas tinham carga horária menor e isso foi se alterando aos poucos, 

conforme orientações do MEC e seminários diversos de educação. Além disso, os Institutos 

devem “transceder à formação técnica”, “formar não não apenas para o mercado de trabalho, mas 

para vida”, conforme documentos institucionais. Nessa visão, é preciso ter um olhar para o 

mercado de trabalho sim, mas também é preciso formar um cidadão completo, “e não um 

apertador de parafuso”. 

M1 também aponta uma possível melhoria na qualidade dos professores em função de sua 

qualificação. Ele afirma que muitos dos novos docentes já entraram com doutorado ou com 

mestrado. Ele acredita que o ensino melhorou não apenas por ter hoje professores mais 

qualificados, mas também por causa da infraestrutura que melhorou muito. Ele cita os 

laboratórios como exemplo. 

M2 fala que há muita procura pelos cursos, principalmente os alunos da cidade, mais pelo 

ensino médio, porque a área propedêutica é muito boa em comparação às demais escolas da 

região.  

 

4.4.1.2 Dimensão geográfica 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica levou para o interior 

do Brasil a oferta de educação profissional, o que teve como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento sócio-econômico do país a partir do atendimento às demandas regionais com 

qualificação profissional, estímulo à permanência de profissionais qualificados no interior e a 

ampliação do acesso a vagas. 

Conforme já informado anteriormente, os entrevistados destacaram que o público 

atendido mudou em função da expansão, já que anteriormente recebiam alunos de diversos locais 

do país e hoje não mais, pois os campi foram intalados nas áreas mais longíquas, antes sem oferta 

de ensino. 
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4.4.1.3 Dimensão de desenvolvimento 

 

Os Institutos devem ofertar educação de forma a gerar soluções técnicas e tecnológicas 

importantes ao desenvolvimento da região em que estão localizados. A autonomia que lhes foi 

dada, permite que atuem de forma articulada ao contexto sócio econômico das regiões em que se 

localizam. Para isso, faz-se necessário uma interação com a comunidade, para assim definir e 

alinhar seus programas e projetos, já que são incumbidos de desenvolver programas de extensão e 

de divulgação científica e tecnológica e realizar e estimular a pesquisa aplicada. 

Essa dimensão foi a que recebeu mais críticas. Os entrevistados dos dois campi ressaltam 

a escassez de pesquisa aplicada que contribuam com o desenvolvimento da região.   

P1 aponta que muitos egressos alcaçaram uma boa avaliação no ENEM e “a partir daí 

deram um salto de vida por conseguir entrar numa universidade, uma universidade pública”. 

Conclui que houve um impacto social na região. Entretanto, do ponto de vista da economia local, 

não houve resultado após a expansão. O entrevistado esclarece que a instituição deve ser indutora 

do desenvolvimento e afirma que:  
 
A gente tem algumas experiências positivas nesse sentido, mas considerando o tamanho 
do desafio colocado na lei, elas são ínfimas […] perante ao número de professores que 
nós temos, a titulação desses professores, o salário desses professores. Então, nós temos 
uma missão muito grande e cumprimos uma parte muito pequena da missão que é 
formar alunos dentro da escola. Nós não formamos alunos fora da escola, esse é um 
problema, e nós não intervimos no setor produtivo local de forma a estimular, alavancar 
esse desenvolvimento. 

 

4.4.2 Lacunas, críticas e recomendações 

 

A partir de sua vivência como gestores dos Institutos Federais, os entrevistados apontaram 

problemas enfrentados, lacunas e críticas observadas e sugestões para aperfeiçoamento do 

processo. A seguir os principais problemas serão relatados. Ao final foi elaborado um quadro 

simplificado que apresenta as lacunas e críticas ao processo. 

P1 aponta a necessidade de fazer com que a licenciatura, oferecida no campus Pinheiral, 

se imponha no mercado como referência de qualidade para que existam alunos interessados. Ele 

critica que muitos cursos no Instituto, não tem aluno. Segundo ele “o mercado que se impõe. Ah, 

mas nós vamos ser reféns do mercado? Na oferta de cursos sim. A gente pode não ser na 
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metodologia de formação, mas na oferta de cursos sim, nós temos que formar aquilo que o 

mercado absorve o aluno”. 

A relação com a prefeitura do município foi um problema identificado em ambos os 

campi, assim como também todos os entrevistados afirmaram que acreditam na importância dessa 

boa relação e que tentaram e no caso dos atuais, estão buscando obter sucesso nisso.  

Em Pinheiral, a mistura cultural que ocorreu quando as Instituições se agregaram para 

formar o Instituto Federal, instituições distintas, com realidades diferentes, gerou embates, o que 

prejudicou a regulamentação, a formatação, e outras ferramentas que até hoje estão sendo 

regulamentadas, discutidas e avaliadas. Segundo P1, 

 
Tiveram embates políticos internos, já que o CEFET Química nunca foi receptivo ao 
campus Pinheiral. Foi um desafio ser aceito pela Reitoria, ser aceito pela estratégia de 
funcionamento. A estrutura administrativa do campus Pinheiral era diferente e houve 
muita discussão para elaborar o primeiro estatuto do Instituto, o regimento do Instituto. 

 

Os entrevistados de Pinheiral afirmaram que a relação entre a Reitoria e o campus não era 

boa no passado, tanto por essa diversidade e pelo distanciamento geográfico. A relação tem 

melhorado ao longo dos anos, até pelo perfil mais democrático dos gestores mais recentes. P4 

afirma que já houve casos de reitores que vieram uma ou duas vezes durante toda a sua gestão e 

nem conheciam a realidade do campus. 

Outro ponto apontado como relevante, é a desinformação sobre o que são os Institutos 

Federais por seus servidores. P1 ressalta a importância de que todos tenham esse conhecimento. 

Ele afirma: “Eu falo todas com “todos” os “Ss” possíveis, porque a gente fala muito isso 

pensando no docente e a gente muito pouco inclui o técnico administrativo nesse desenho”. 

Segundo ele, existem distorções dentro do Instituto. Ele cita como exemplo, um determinado 

campus que está implantando os seus primeiros cursos técnicos, e já montando também a 

graduação e a pós graduação. A distorção, segundo ele, ocorre pois é preciso enxergar a inserção 

local. Na referida cidade já existem muitos cursos universitários consolidados, então, entende que 

a missão naquela cidade, seria ofertar mais cursos FIC e cursos técnicos, já que lá não tem esse 

tipo de oferta pública. 

No campus Machado também foi indicado que a filosofia dos Institutos, seus objetivos e 

princípios, ainda não foram absolutamente compreendidos por todos os servidores. Em virtude 

desse apontamento em ambos os campi, foi aplicado um questionário aos servidores docentes e 
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técnicos administrativos com o objetivo de verificar isso. O número de respondentes, porém, não 

pode ser quantitativamente considerado, já que foram respondidos 98 questionários em Pinheiral 

e 51 em Machado, o que corresponde à 58% e 25 %, respectivamente, da população total 

pesquisada. Apesar disso, qualitativamente foi possível perceber que ainda há lacunas na 

compreenção pelos servidores. 

P3 ressalta que o maior problema enfrentado em sua gestão, foram os cortes nos recursos 

financeiros e ainda o aumento do valor dos contratos, em função da terceirização já explicada 

anteriormente.  

P4 fala da visão de outros campi em relação a Pinheiral, o campus “foi tratado durante 

alguns anos como sendo o campus afastado, o campus que gasta muito, que tem uma fazenda 

enorme, que só dá prejuízo”. Segundo ele, essa visão está mudando. 

Os embates políticos no campus Pinheiral, foram mais fortemente apontados. Foi indicado 

que há imaturidade política, pois os servidores não conseguem “separar as coisas”. Sendo alguns 

de extrema esquerda e outros de extrema direita, isso se confunde nas decisões institucionais.  

Em Machado, os principais embates aconteceram entre o campus e a prefeitura. Isso 

dificultou parcerias. Segundo M2, foram feitas parcerias “desde a criação dos Institutos, mas com 

Alfenas, com Carvalhópolis, com Poço Fundo, são cidades que fica 13,14 km daqui. Com 

Machado, há muita dificuldade”.  

Embates internos aconteceram entre os campi, essencialmente antes da criação do 

Instituto, quando as escolas definiam quais iriam compor o IFSULDEMINAS e depois disso 

definido, como seria a distribuição de cursos, vagas de servidores, entre outras questões 

administrativas. Em Minas não houve a mistura cultural percebida do Rio de Janeiro, já que todas 

as instituições eram Escolas Agrotécnicas com estrutura e problemas similares. Um dos acordos 

feitos, foi a definição de que nos mandatos seguintes, de cada um dos três campi sairia o Reitor. 

Segundo M1, “foi assim, num comum acordo, sem problema quem ia ser o reitor. Hoje são vários 

campi, então agora já muda a disputa”. 

M1 fala da boa relação entre os servidores e explica que os últimos processos eleitorais no 

campus foram com chapa única. Quando perguntado ao final da entrevista se gostaria de 

acrescentar algo, ele ressalta justamente a importância da cordialidade entre os servidores. Afirma 

que quando assumiu a direção da escola, tinha como um objetivo,  
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Unir a escola, porque era a coisa mais terrível, um ambiente terrível, desagradável. E 
antes de eu ser diretor, eu fui 5 anos presidente da ASSEAF25, associação dos servidores. 
Nós construímos essa área e começamos a levar o pessoal pra lá, pra fazer festa, nós 
unimos todo mundo. Acabou o problema político. […] o ambiente aqui, hoje mudou 
muito porque entrou muita gente, foi o que a gente falou, a gente funcionava como uma 
família, era a chamada família da agrotécnica, se ficava um doente, todo mundo tava ali, 
se fazia uma festa, tava todo mundo na festa, hoje se fizer uma festa, se tiver por 
exemplo 400 servidores, 100, 150 comparecem à festa. É o preço que nós pagamos pelo 
desenvolvimento. Nós crescemos muito então aí dispersa um pouco, mas o período 
melhor do campus aqui foi na época que era assim. […] Foi lá que nós conseguimos 
quebrar aquele ritmo que vinha de briga, de disputa política, aquelas coisas acabou. 

  

A falta de planejamento foi um fator muito apontado pelos entrevistados. P4 afirma que 

não houve planejamento na expansão e, 

 
Tem campus em expansão, campus avançado que a gente chama, que não deveriam, na 
minha opinião, estar nesse momento. A gente cresceu, não consolidou os campi e 
começou a expandir em campus sem a gente ter estrutura financeira, estrutura 
administrativa sólida, então a gente tem campus, por exemplo, hoje que tá funcionando 
de modo precário, e esse modo precário tá ruim pra quem está lá, e está ruim pra gente 
também porque a gente teve que pegar um percentual dos nossos recursos financeiros 
pra ir pra esse campus. Então, não houve planejamento na expansão. 

 

O entrevistado também ressalta a falta de procedimentos, cada campus tem o seu padrão, 

tem o seu procedimento. Segundo ele, “até hoje a gente tá tentando unificar. O PDI que foi criado, 

ele foi feito um retalho de várias coisas, aí em 2014/2018 nós tentamos melhorar isso, mas ficou 

muito longe ainda do que deveria ser e nós estamos ainda nesse processo de tentar padronizar as 

coisas”. 

Diferentemente do que ocorreu em Pinheiral, em Machado tudo foi regulamentado, 

procedimentos criados e planejamento elaborado. M1 afirma, “a gente regulamentava tudo 

primeiro pra depois a gente tomar as iniciativas”.  

Foi possível observar que em relação aos documentos, padrões e procedimentos, o 

IFSULDEMINAS, desde sempre, esteve à frente do IFRJ. Isso obviamente reflete-se na 

organização dos campi, já que muito disso é comum a todos ou precisa de uma diretriz vinda da 

Reitoria. 

A Figura 6 apresenta as principais lacunas identificadas e a Figura 7 apresenta 

recomendações a fim de desenvolvimento das instituições. 

                                                
25 A ASSEAF é a Associação dos Servidores da Escola Agrotécnica Federal de Machado. 



93 

 

Figura 6: Principais lacunas identificadas26 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
                                                

26 Problemas com licitações foram citados por diversos entrevistados, porém este item não foi incluído na relação de 

problemas identificados por se tratar de um procedimento previsto na legislação e aplicado de forma geral às 

instituições públicas, não tendo os gestores locais dos Institutos controle sobre isso. 

Principais lacunas identificadas

Há indícios de que servidores docentes e técnicos administrativos não conhecem a proposta dos Institutos 
Federais em sua totalidade.

Alguns servidores entram com o viés da universidade querendo reproduzir a universidade dentro do 
Instituto.

Curso de pós graduação teórico, copiando o modelo da universidade. Os resultados devem ser práticos, 
concretos no dia a dia da escola, da prefeitura local.

Ausência de determinadas regras, regulamentos e procedimentos (principalmente no campus Pinheiral).

Há poucas vagas de estágio para os alunos, fora ou dentro da escola e o horário completo por aulas e 
pesquisa dificulta a disponibilidade do aluno para esta atividade.

Os docentes precisam captar recursos externos, com agências financiadoras.

Falta planejamento e conversa entre os campi para definição dos cursos oferecidos de forma a um 
completar a outro e não impactar negativamente

Professores com baixa RAP

A pesquisa e extensão apresenta tímidos resultados

Falta de registros e documentos antigos
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Figura 7: Recomendações 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Recomendações

É preciso verticalizar sem fugir à filosofia dos Institutos Federais, entendendo a diferença entre os 
IFs e as universidades.

Manter uma boa relação com a prefeitura e o público externo.

Buscar alternativas, recursos além do previsto no orçamento, pólo de inovação, parcerias com a 
prefeitura e entidades públicas, parcerias público privada.

Permitir a participação maior possível de todos, participação do cidadão, da sociedade, da 
comunidade local, da comunidade regional a fim de investir o recurso público pra defender o 

interesse da população.

Criar padrões e procedimentos. Elaborar e/ou concluir documentos institucionais que direcione 
servidores e alunos nas questões administrativas e pedagógicas.

Divulgar a Instituição, sua identidade e seus resultados.

Aperfeiçoar e incentivar a pesquisa aplicada, levando resultados para a comunidade.

Pesquisadores devem buscar elaborar projetos e burcar recursos para as pesquisas.

Repensar e atualizar a lei a fim de consolidar os IFs.

Disseminar os objetivos e filosofia dos Institutos para toda a comunidade, incluindo servidores, 
pais e alunos, deixando claro a diferença entre os IFs e as universidades.

Aprimorar o planejamento e a execução segundo o que foi planejado. 

Criar propostas que incentivem alunos do próprio município buscarem a Instituição.

Dialogar com outros campi e Institutos a fim de compartilhar experiências exitosas que possam 
ser implantadas no campus.

Verticalizar não apenas criando cursos em diversos níveis, mas buscando integrá-los de forma a 
permitir a interação entre seus alunos e docentes.

Prever e elaborar previamente os projetos importantes, estabelecendo entre eles uma ordem de 
prioridade.

Conversar entre os campi para planejamento e definição de cursos a serem criados, de forma que 
se complementem.

Buscar formas de integrar a comunidade interna a fim de manter a cordialidade e buscar juntos o 
progresso e a consolidação da instituição.
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4.4.3 Avaliação geral 

 

Não há dúvidas entre os entrevistados de ambos os campi de que a transformação em 

Instituto Federal foi a decisão apropriada. Todos confirmam que houve ganhos em diversos 

aspectos, conforme apresentado anteriormente. Ainda há alguns pontos a serem melhorados, mas 

a instituição caminha pra isso. A partir da solicitação que fizessem uma avaliação geral da Lei 

11.892/2008, foram feitas as considerações a seguir. 

P1 afirma que foi uma “grande revolução na educação brasileira”. Para ele é um marco 

diferencial em tudo o que foi criado até então. Apesar de ainda identificar pontos que segundo ele 

precisam ser colocados em prática, ‘tirados do papel’ ressalta a admiração causada nas pessoas 

quando entendem a filosofia dessas instituições pessoas. “Quando a gente conseguir tirar a lei do 

papel, vai ser isso tudo, vai ser isso tudo que foi pensado, vai ser isso tudo que foi concebido”. 

P2 faz uma crítica à visão das pessoas em relação à lei. Para ele as pessoas de um modo 

geral precisam entender as diferenças entre a universidade e os Institutos, senão os institutos não 

tem sentido e isso é uma fragilidade da instituição. O entrevistado esclarece que ainda falta 

entender a filosofia da lei, o que a lei pretendia. Segundo ele, era fortalecimento do ensino 

técnico, a possibilidade da verticalização com ênfase na criação das licenciaturas que era a grande 

demanda que se identicava especialmente nos lugares mais distantes.  

Os demais entrevistados também demonstram convicção que a transição foi a decisão 

mais acertada. P2 afirmou “não tenho dúvida nenhuma que é a melhor coisa que a gente fez, 

imagina se a gente tivesse aqui até hoje vinculada à UFF. […] Hoje a gente tem toda uma 

possibilidade”. P3 ressalta a abrangência da oferta de cursos nos diversos níveis ao público que 

antes não era contemplado e a qualidade dos alunos formados para o desenvolvimento econômico.  

 
[…] colaborou muito com o crescimento de, de oferta de vagas, de curso e etc. […] 
Tudo vai pro interior do país, não precisa ir muito longe […] saímos de um país inteiro 
de entorno de 100 mil alunos pra quase 1 milhão de alunos. Isso em algum momento vai 
se refletir na economia. […] A gente dá oportunidade pra muita gente que não teria esse 
acesso a um ensino técnico e à graduação. É claro que educação você não muda em 3, 4, 
5 anos. Foi uma mudança significativa, mas até trazer os efeitos positivos pra sociedade, 
de um modo geral, isso demora um pouco mais. […] boa parte desses alunos que entram 
no curso técnico acabam indo pra graduação também. Então, se ele ia entrar no mercado 
de trabalho em 3 ou 4 anos, ele não vai entrar em 3 ou 4 anos porque ele vai ter mais 4 
ou 5 anos de graduação. Então esse processo retarda um pouco, mas de qualquer forma 
você vai ter um profissional mais bem qualificado lá na frente. 
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P4 reforça que foi um passo acertado. Para ele: “é uma lei muito interessante porque ela 

leva o conhecimento pra todas as regiões do país, ela interioriza o conhecimento, ela fortalece o 

ensino público de qualidade, então é uma lei, que pra mim é um divisor de águas na educação”. 

Fala da “interiorização do conhecimento” com a descentralização da educação que antes estava 

restrita aos poucos CEFETs, escolas Agrotécnicas e escolas ligadas às universidades, criando os 

Institutos uma extensa capilaridade. Outra questão apontada foi a oportunização às pessoas com 

menor recurso financeiro de ter acesso ao ensino superior, já que “o Instituto, essa lei prevê 50% 

de nível técnico, 50% de graduação e pós graduação, então é uma lei fantástica que precisa agora 

de suporte pra continuar a exercer a função dela”. 

M1 reforça a possibilidade de acesso à educação por pessoas menos favorecidades 

financeiramente. Explica que:  

 
Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro país porque foi a transformação que 
deu oportunidade pra que principalmente as pessoas menos favorecidas tivessem acesso 
à educação. […] O campus hoje é referência, é importantíssimo aqui pro Sul de Minas. 
Eu acho que trouxe muito desenvolvimento pra região, muita qualificação, porque hoje o 
mais importante hoje é o trabalhador ser qualificado, não só na questão dos cursos 
regulares, mas os outros cursos de qualificação […] você vai em Poço Fundo, 70% dos 
profissionais que trabalham na saúde, formado aqui no campus Machado, Técnico em 
Enfermagem. […] Trouxe muito desenvolvimento pra região e muito recurso, porque o 
Instituto traz muito dinheiro também porque com essa mudança, melhorou a questão da 
mão de obra, emprego demais da conta. […] Agora você imagina isso no Brasil inteiro. 
Então, trouxe muito desenvolvimento, e muito emprego pra muita gente.  

 

P1 aponta como extremamente positiva a situação financeira. Ele afirma que nos dias 

atuais a situação financeira é muito melhor do que à época. Hoje a escola está na mesma planilha 

da mesma matriz orçamentária que as demais instituições federais. Antigamente “era sempre o 

que sobrava pras vinculadas, primeiro resolve os CEFETS, depois resolve as Agrotécnicas, 

depois vê o que que sobra, dá um pouquinho pras vinculadas pra elas não reclamarem muito”.  

M2 evidencia que a partir de 2008 foi iniciado o planejamento de diversos outros cursos. 

A carreira EBTT mudou a prerrogativa do docente de se trabalhar só ensino e ele vai trabalhar 

numa vertente ensino, pesquisa e extensão de maneira unificada. Ele ainda ressalta os aumento de 

recursos e qualidade técnica dos docentes. Ele afirma que: 
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[…] A gente começa a partir de 2008 a viver um cenário de intensas modificações. 
Muito recurso pra infraestrutura, houve um crescimento muito grande em termos de 
número de vagas, […] e geralmente esses docentes com doutorado […] e acabava 
entrando os professores, muito valorizados em termos de currículo, em termos de 
doutorado, de pós doutorado, mas com pouca experiência em relação ao histórico da 
instituição, sobre o que que é a instituição, como a instituição foi formada, o que que era 
uma escola Agrotécnica. Então a gente teve uma dificuldade em termos de docentes, e 
eu acho que isso se reflete até hoje na vocação dos Institutos Federais, eu acho que a 
gente perdeu um pouquinho a identidade ao ensino profissionalizante agrícola que tinha, 
e não que tinha que continuar assim, tinha que abrir lógico por causa da expansão, mas 
perdeu um pouco dessa identidade agrícola. E aí a abertura de novos cursos e novas 
áreas também veio diferenciar o campus. Então isso, não tô colocando como um ponto 
negativo ou positivo, mas é um fato que aconteceu. A identidade das escolas 
agrotécnicas, dos campus agrícolas, eles se perdem e ao mesmo tempo tem uma estrutura 
antiga, servidores antigos, que muitos trabalharam naquela época e fica meio uma 
dicotomia. […] 

 
O entrevistado ainda fala sobre melhorar a questão do trabalho docente em relação à 

pesquisa e extensão. Ele comenta que existe uma normatiza docente em que o professor precisa 

atingir uma determinada pontuação adquirida com as atividades desenvolvidas. Segundo ele, os 

professores “não são cobrados em termos de pesquisa e extensão e a gente vê que isso tem trazido 

alguns prejuízos intitucionais. […] a maneira como ele organiza o tempo dele nas atividades de 

pesquisa, ensino e extensão, eu acho que isso é um embate grande que a gente tá tendo até hoje. 

Para ele, os docentes produzem pouco em relação ao salário recebido atualmente. Afirma 

que “não é compatível com a atividade que ele ele faz. Então assim, eu acho que a gente fica 

muito vulnerável em relação a isso aí […] a sociedade ela começa a enxergar com outros olhos e 

eu acho que isso é uma embate que tá tendo muito grande eu acho que dentro da rede federal. Ele 

conclui que, 

 
Vejo hoje o campus numa fase de crescimento, a gente continua crescendo mesmo com 
as limitações orçamentárias, a gente tem planos e planejamentos de tá expandindo e de tá 
buscando cada vez mais essa demanda de alunos, tentar desenvolver, cada vez mais 
desenvolver a região. Eu acho que a gente ao contrário do que muitas pessoas acham, em 
relação à situação atual, em termos de pessimismo, eu acho que realmente existe uma 
crise, existe um problema financeiro, existe um ataque em relação ao nosso orçamento, 
mas eu acho que isso não pode nos limitar, eu acho que é um momento da gente buscar 
alternativas, recursos extraorçamentários, pólo de inovação, buscar parcerias público 
privada, porque essa situação nos obriga isso.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerada um meio de ingressar no mercado de trabalho por aqueles que não teriam 

condições de continuar os estudos, a educação profissional de nível médio sempreao longo de sua 

história foi alvo de discriminação. Verifica-se que há uma separação histórica entre a formação 

geral e a formação técnica, criando uma dualidade na escola brasileira: uma para ricos e outra 

para pobres.  

Os Institutos Federais foram criados num contexto em que pretendia-se não simplesmente 

formar mão de obra para as empresas, mas também fomentar o desenvolvimento do país dando 

ênfase à necessidade de se conscientizar o povo a respeito da importância das ciências e da 

tecnologia em geral e também daquelas que se mostram requisitos para a melhoria da qualidade 

de vida, de trabalho e desenvolvimento.  

Formar cidadãos qualificados tem um sentido amplo considerando que a elevação do grau 

de instrução facilita a compreensão do mundo e participação efetiva e consciente na sociedade. 

O modelo educativo dos Institutos Federais é ousado e inovador. Foi pensado para atender 

a realidade do país, oportunizando educação a todos. 

Em função da discricionariedade dos atores envolvidos e da realidade da região, a 

implementação da política pública teve especificidades a nível local.  

O objetivo da pesquisa foi compreender como ocorreu a implantação da política pública 

de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com a criação dos 

Institutos Federais nos campi Machado do IFSULDEMINAS e Pinheiral do IFRJ.  

Em ambos os campi, a comunidade interna recebeu informações sobre o projeto que 

pretendia-se implantar. Houve muitas discussões e visitas de representantes da SETEC para 

esclareceimentos. Apesar de algumas resistências inicialmente, posteriormente definiu-se pela 

adesão com a anuência da maioria dos servidores. As resistências fundamentavam-se 

essencialmente pela insegurança e pelo que de fato iria acontecer após a transformação, se as 

promessas seriam cumpridas e o que afetaria em suas vidas como servidor. As promessas por 

investimentos e aumento no número de vagas e as dificuldades financeiras que as instituições de 

ensino dessa pesquisa enfrentavam na época, foram fundamentais para a aceitação. 

As duas escolas também citaram a dificuldade inicial de negociação e relação com os 

demais campi do seu Instituto. Eram estruturas independentes até então, e no caso de Pinheiral, 
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ainda tinha uma estrutura totalmente diferente dos demais campi que iria compor o Instituto. 

Os Institutos Federais são compostos por muitas unidades de ensino, entretanto quando 

ocorreu a formação inicial de tal estrutura, pode-se identificar que no IFSULDEMINAS ocorreu 

uma articulação sistêmica entre tais unidades, tendo os três campi que inicialmente compunham 

esse Instituto, realizado reuniões em conjunto para definição do PDI, divisão de cursos, previsão 

de distribuição das vagas, entre outras discussões. Já no IFRJ, formado por instituições com 

culturas diferentes, houve desde o início um pouco mais de conflito. Até os dias atuais, muitos 

documentos a nível instituicional ainda estão sendo discutidos. 

É possível observar que o campus Machado esteve desde o início, inserido em um grupo 

que prezava pelo planejamento e padronização. Tanto documentos norteadores, como relatórios 

são facilmente encontrados no site da instituição, possibilitando assim, que o público em geral 

tenha acesso a informações. Apesar de ter uma maior organização, inclusive a nível documental, 

em Machado assim como em Pinheiral há procedimentos e informações não documentados e/ou 

organizados de forma a obter respostas rápidas. Isso muitas vezes se perde à medida que 

servidores deixam a instituição. 

Após a transformação em Instituto Federal, o investimento financeiro e o número de 

servidores em ambos os campi cresceu significativamente, o que impactou diretamente na 

melhoria da estrutura física, viabilizou o aumento de cursos oferecidos e o número de alunos. A 

verticalização do ensino e a captação de recursos externos à matriz orçamentária regular se fazem 

importantes para a manutenção financeira das instituições.  

Não há questionamentos em relação à qualidade do ensino e o atendimento social, porém 

a pesquisa e a extensão são apontados como fatores que precisam ser otimizados. Além desse 

fator, as críticas apontadas referem-se principalmente ao entendimento em relação à filosofia e 

objetivos dos Institutos e a elaboração de procedimentos, padrões, guarda e tratamento de 

informações. Há indícios de que servidores docentes e técnicos administrativos não conhecem a 

proposta dos Institutos Federais em sua totalidade. Por isso, há servidores entram com o viés da 

universidade querendo reproduzir a universidade dentro do Instituto. O curso de pós graduação é 

apontado como sendo muito teórico, copiando o modelo da universidade. Os resultados devem 

ser práticos, concretos no dia a dia da escola, assim como a pesquisa e a extensão são ínfimas e os 

docentes precisam captar recursos externos, com agências financiadoras. As regras, regulamentos 

e procedimentos não são bem definidas, especialmente no campus Pinheiral. Falta planejamento e 
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conversa entre os campi para definição dos cursos oferecidos de forma a um completar a outro e 

não impactar negativamente. Os professores estão com baixa RAP e isso é uma exigência do 

MEC que precisa ser atendida. Outro fator identificado foi a falta de registros e documentos 

antigos. Os estágios foram apontados como escassos e a disponibilidade dos alunos em função 

das inúmeras responsabilidades é pequena. 

As recomendações propostas incluem parcerias, melhorias para a pesquisa e extensão, 

maiores esclarecimentos sobre os objetivos e filosofia dos Institutos a fim de evitar desvios, 

melhoria de procedimentos, planejamento, compartilhamento de experências e busca por recursos 

além dos previstos na matriz orçamentária. Criar padrões e procedimentos, elaborar e/ou concluir 

documentos institucionais com instruções para servidores e alunos nas questões administrativas e 

pedagógicas é essencial para que todos tenham o mesmo direcionamento. É preciso disseminar os 

objetivos e filosofia dos Institutos para toda a comunidade, incluindo servidores, pais e alunos, 

deixando claro a diferença entre os IFs e as universidades. Verticalizar sem fugir à filosofia dos 

Institutos Federais, entendendo a diferença entre os IFs e as universidades, não apenas criando 

cursos em diversos níveis, mas buscando integrá-los de forma a permitir a interação entre seus 

alunos e docentes.  

Embates obstruem a gestão sendo importante manter uma boa relação com a prefeitura e o 

público externo e também integrar a comunidade interna a fim de manter a cordialidade e buscar 

juntos o progresso e a consolidação da instituição. Permitir a participação maior possível de todos, 

participação do cidadão, da sociedade, da comunidade local, da comunidade regional faz-se 

necessário a fim de investir o recurso público pra defender o interesse da população. A boa 

relação e conversa entre os campi também mostra-se importante para o planejamento e definição 

de cursos a serem criados, de forma que se complementem. Buscar alternativas, recursos além do 

previsto no orçamento, pólo de inovação, parcerias com a prefeitura e entidades públicas, 

parcerias público privada torna-se relevante para a manutenção das instituições. Assim, prever e 

elaborar previamente os projetos necessários, estabelecendo entre eles uma ordem de prioridade, 

é essencial para aplicação desses recursos obtidos. 

A partir do que foi apresentado, espera-se contribuir para que a administração possa 

efetuar melhorias a fim de atingir bons resultados no desenvolvimento dos campi. Acadêmicos 

também poderão aprofundar as recomendações propostas pelos gestores e desenvolver projetos a 

fim de oferecer suporte para as melhorias.  
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O estudo realizado apresentou limitações em relação ao detalhamento dos dados coletados 

acadêmicos, financeiros e de pessoal. Foi necessário buscar fontes diversas para composição das 

informações desejadas, já que os setores envolvidos não as tinham ou não puderam disponibilizá-

las. Também houve uma tentativa de fazer uma pesquisa através de questionário, entretanto o 

número de respondentes foi insuficiente para que a amostra fosse considerada em relação à 

população total. 

A proposta para estudos futuros é fazer pesquisas com egressos para identificar o impacto 

em suas vidas profissionais e analisar a relevância econômica nas regiões em que essas 

instituições foram instaladas. 

Recentemente, foi aprovada a reforma do ensino médio. Implementada sob Medida 

Provisória (ver Medida Provisória n° 746, de 2016), a reforma não foi discutida com a sociedade. 

Essa reforma propôs a flexibilização da grade curricular, permitindo que o estudante escolha a 

área de conhecimento para aprofundar seus estudos. A nova estrutura terá uma parte que será 

comum e obrigatória a todas as escolas (Base Nacional Comum Curricular) e outra parte flexível. 

Ainda não há informações sobre como será implantada essa reforma e como irá impactar nos 

Institutos Federais, que hoje ofertam o ensino médio disciplinas diversas além da formação 

técnica.  

Ex-ministros da Educação alertaram para o risco de que a reforma amplie as 

desigualdades de oportunidades educacionais. Na prática, uma escola da rede pública não terá 

como oferecer todos os itinerários formativos, o que pode reduzir o potencial de escolha do 

estudante. 

Conforme apresentado no referencial teórico dessa pesquisa, percebe-se que os Institutos 

foram criados para romper com a dualidade fortemente presente na educação brasileira desde o 

início da oferta. Cabe uma reflexão acerca dessa reforma imposta, que oferece a possibilidade de 

um jovem de aos 14 ou 15 anos de idade, definir uma área para estudar: “não estará ela 

retornando com a dualidade que forma pessoas para o mercado de trabalho e pessoas para as 

universidades?”. A proposta dos Institutos de formar o cidadão reflexivo e crítico, o cidadão 

completo, pode desestruturar-se diante desse novo modelo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIRETORES 

                                    
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - Pesquisa sobre a Implantação dos Institutos Federais  
 
Nome:                                       Data: ___/____/___        
 

00 – Fale sobre sua trajetória (acadêmica, profissional e pessoal) e sua relação com o IF. 

01 - Qual a sua percepção sobre a instituição antes e depois do projeto de expansão (importância para 
economia local; impacto na educação local, qualidade dos cursos oferecidos, público atendido, situação 
financeira, infraestrutura do campus, entre outros)?  

02 - Como você avalia a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (criação dos IFs)? 

03 - Quais eram as expectativas com a transformação? Do seu ponto de vista, elas foram atendidas? 

04 - Você concorda com a forma que foi estruturada a ampliação da RFET (Os campi receberam orientações 
adequadas e suficientes)?  

05 - Tendo em vista o caráter generalista da lei de expansão dos IFs, o que deu um maior poder 
discricionário para os gestores, na sua percepção como ocorreu e que fatores influenciaram o processo de 
expansão no campus? : 

- Papel dos atores nas decisões tomadas (Docentes, Servidores, Alunos, Gestores do IF, MEC e 
Comunidade) 

- Critérios usados na expansão: priorização da educação técnica, superior ou equilíbrio?        
- Critérios para escolha dos cursos  
- Cursos criados e número vagas oferecidas 
- Destinação de verba para ampliação 
- Principais embates políticos 

06 - Como os servidores, alunos e comunidade receberam a transformação da Instituição de ensino em um 
Instituto Federal? Houve resistência? Se sim, foram superadas? Como? 

07 - Quais foram os principais problemas enfrentados no processo de expansão? Foram equacionados? 
(Exemplo: sistemas, falta de procedimentos, mistura cultural, embates políticos, resistências, etc) 

08 - Qual (is) grupo (s) teve (tiveram) maior influência nas definições da gestão do campus? (Diretores do 
campus, gestores da Reitoria, órgãos externos, comunidade interna)  

09 - Indique as contribuições de sua gestão que considera que foram mais importantes para o campus. 

10 - Das ações implementadas desde a implantação do IF, o que considera como positivo? E negativo? Você 
faria algo diferente? 

11 – O que precisa melhorar? 

12 – Resumidamente, como você vê o campus hoje, após a expansão?  

Gostaria de acrescentar alguma informação? 
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APÊNDICE B – TABELA APLICADA PARA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevistado: 

Tema Categoria Subcategoria 
Unidade de 

contexto 
Unidade 

de registro 
Resumo 

Dados do 
entrevistado 

Perfil entrevistado 

Formação 
acadêmica 

    

  
Profissional     

Pessoal     

O processo de 
trasição 

Contexto         

Aceitação         

Forma de estruturação 
da expansão 

        

Desenvolvimento 
dos campi 

Oferta de cursos e 
matrículas no período 

        

Quadro de servidores e 
estrutura organizacional 

        

Financeiro         

Grupos de influência         

Problemas enfrentados         

Resultados 
alcançados e as 
lacunas e críticas 
ao processo 

Alinhamento dos 
resultados 

Importância 
para a economia 
local 

      

Qualidade do 
ensino 

      

Público 
atendido 

      

Sugestões de melhorias         

Avaliação         

 


