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RESUMO
Esta dissertação buscou compreender, comparativamente, as implicações ocorridas no campus
Salinas desde a sua transição de Escola Agrotécnica Federal para uma unidade do Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Fundamentou-se, teoricamente, abordando as
políticas públicas educacionais, discutindo sobre as teorias da educação profissional e
tecnológica no Brasil. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta investigação, de caráter
qualitativo, referendou-se nos pressupostos do materialismo histórico e dialético por meio de
um estudo de caso. Utilizou-se, para o tratamento do objeto de estudo, a análise bibliográfica,
a pesquisa documental e a pesquisa de campo, mediante o uso de entrevista e a observação
não participante para a produção dos dados e informações. Para a análise dos dados coletados,
apropriou-se da técnica de análise de conteúdo referenciada por Bardin (1977). Os resultados
desta investigação apontaram a importância da criação do IFNMG – campus Salinas para o
desenvolvimento institucional da unidade acadêmica, na medida em que houve profundas
transformações, tais como na natureza jurídica, nos objetivos, nas finalidades, na
infraestrutura, na ampliação na oferta de cursos, etc. Além disso, esta transição trouxe
contribuições significativas para o desenvolvimento socioeconômico da microrregião de
Salinas. Dentre tantas mudanças, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, a
transformação da EAF Salinas para o IFNMG vem respondendo à necessidade da
institucionalização da educação profissional e tecnológica enquanto política pública do
governo federal, assumindo o papel de agentes colaboradores na região, mesmo diante de
tantos desafios e incertezas.
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Educação Profissional e Tecnológica.
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

ABSTRACT

This paper sought to comparatively understand the implications on Salinas’ campus since its
transition period from Federal Agrotechnical School into becoming a unit of Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais (Federal Institute of the North of Minas Gerais - IFNMG). It was
theoretically based, addressing public educational policies, discussing theories of professional
and technological education in Brazil. Regarding the methodological procedures, this
qualitative research was based on the presuppositions of dialectical-historical materialism, by
means of a case study. Bibliographic analysis, documental research and field research were
used for object treatment, through the use of interviews and non-participant observation for
the production of data and information. The technique of content analysis, as referenced by
Bardin (1977), was found the most adequate for analyzing data collected. The results of this
investigation led to the importance of IFNMG- Salinas campus creation for its academic unit
development, considering that there were deep changes of legal nature, in its objectives and
purposes, in its infrastructure and courses’ offer expansion among others. In addition to that,
significant contributions were also made for the socioeconomic development of Salinas micro
region. Among so many changes, both quantitatively and qualitatively, this transformation
from EAF Salinas into the IFNMG - Salinas campus has been addressing the need of
institutionalization of professional and technological education while being a public policy of
the federal government. This way they take up the role of collaborative agents in the region,
even facing so many challenges and uncertainties.
Keywords: Professional and Technological Education. Federal Institutions of Education,
Science and Technology. Public Educational Policies.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Número de auxílios ofertados pelo IFNMG - campus Salinas ............................. 129
Tabela 2 - Quantitativo de acadêmicos participantes no PIBID no campus Salinas .............. 133
Tabela 3 - Área total do terreno .............................................................................................. 139
Tabela 4- Oferta de cursos superiores - 1º vestibular 2017 do IFNMG ................................. 150
Tabela 5 - Total de vagas disponibilizadas no campus Salinas (vestibular Salinas + Sisu) ... 151
Tabela 6 - Oferta de cursos técnicos integrados .................................................................... 152
Tabela 7 - Cursos a distância ofertados pelo IFNMG – campus Salinas em 2016................. 157
Tabela 8- Quantitativo de discentes e de servidores nos anos de 2008 e 2016 ...................... 167

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa ................................................................. 88
Quadro 2 - Categorias de análise da pesquisa .......................................................................... 92
Quadro 3- Natureza jurídica da EAF Salinas e do IFNMG .................................................... 111
Quadro 4- Objetivos da EAF Salinas, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia e do IFNMG ........................................................................................................ 115
Quadro 5 - Demonstrativo da evolução de distribuição das bolsas, considerando o programa,
nível do candidato, instituição concedente do PIBIC no IFNMG - campus Salinas .............. 123
Quadro 6- Finalidade dos auxílios da assistência estudantil do IFNMG – campus Salinas,
concedidos a partir de critérios socioeconômicos .................................................................. 128
Quadro 7 - Infraestrutura física administrativa e acadêmica do IFNMG –campus Salinas ... 138
Quadro 8 - Cursos presenciais ofertados pela EAF Salinas e IFNMG - campus Salinas....... 147
Quadro 9 - Formas de acesso ao IFNMG ............................................................................... 149

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica...................... 40
Figura 2 - Mapa de abrangência do IFNMG por mesorregião ................................................. 72
Figura 3 - Foto antiga da cidade de Salinas/MG ...................................................................... 95
Figura 4 - Distância entre a cidade de Salinas a Belo Horizonte ............................................. 96
Figura 5 - Mapa do Norte de Minas Gerais por microrregião .................................................. 97
Figura 6 - Vista áerea da cidade de Salinas .............................................................................. 98
Figura 7- O primeiro diretor da Escola de Iniciação Agrícola de Salinas com sua família ..... 99
Figura 8 - Construção da Escola de Iniciação Agrícola em Salinas ....................................... 100
Figura 9 - Condições de trabalho na Escola de Iniciação Agrícola de Salinas em 1956........ 101
Figura 10 - Artesanatos produzidos pelos estudantes............................................................. 102
Figura 11 - Escola Agrotécncia Federal de Salinas /MG ....................................................... 103
Figura 12 - Logomarcas da EAF Salinas e do IFNMG .......................................................... 114
Figura 13 - Vista aérea do campus Salinas ............................................................................. 140
Figura 14 - Atual biblioteca do IFNMG – campus Salinas .................................................... 141
Figura 15 - Clínica veterinária ................................................................................................ 142
Figura 16 - Fazenda Santa Isabel ............................................................................................ 143
Figura 17 - Prédio acadêmico ................................................................................................. 143
Figura 18 - Prédio de gabinetes .............................................................................................. 144

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em
unidades .................................................................................................................................... 42
Gráfico 2 - Quantidade de municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica ..................................................................... 43
Gráfico 3 - Quantitativo de cursos e alunos do PRONATEC – IFNMG/campus Salinas ..... 155
Gráfico 4 - Oferta Rede e-Tec Salinas.................................................................................... 156
Gráfico 5 - Quantitativo de servidores do IFNMG – campus Salinas .................................... 159
Gráfico 6 - Quantitativo de estudantes do ensino médio e superior de 1956 a 2016 do IFNMG
– campus Salinas .................................................................................................................... 164
Gráfico 7 - Número de acadêmicos nos cursos superiores do IFNMG – campus Salinas de
2005 a 2016 ............................................................................................................................ 165

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANPED

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação

BIC

Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEFETs

Centros Federais de Educação Tecnológica

CEL

Centro de Ensino de Línguas

CEPE

Câmara de ensino, pesquisa e extensão

CEB

Câmara de Educação Básica

CGAE

Coordenação Geral de Assistência ao Educando

CNE

Conselho Nacional de Educação

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CP

Conselho Pleno

EAD

Educação a distância

EAF

Escolas Agrotécnicas Federais

EAF

Salinas Escola Agrotécnica Federal de Salinas

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

EPT

Educação Profissional e Tecnológica

FADETEC

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico da Escola
Agrotécnica Federal de Salinas-MG

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

FAT

Fundo de Amparo ao Trabalhador

FIC

Formação inicial e continuada

FUNDEB

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação

FUNDEF

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IF

Institutos Federais

IFMG

Instituto Federal de Minas Gerais

IFNMG

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

IFSUDESTEMG Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
IFSULMG

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

IFTM

Instituto Federal do Triângulo Mineiro

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MARE

Ministério da Administração e Reforma do Estado

MEC

Ministério da Educação

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development.

PIBED

Programa Institucional de Bolsas de Extensão para Discentes

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica

PIBIC-Jr

Programas Iniciação Científica Júnior

PIBIC-EM

Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio

PBP

Programa de Bolsa Permanência

PCN

Parâmetros Curriculares Nacionais

PDE

Plano de Desenvolvimento da Educação

PDI

Plano de Desenvolvimento Institucional

PIBID

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

PLANFOR

Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador

PNAES

Programa Nacional de Assistência Estudantil

PNE

Plano Nacional de Educação

PNQ

Plano Nacional de Qualificação

PPC

Projeto Político Pedagógico

PROEP

Programa de Expansão da Educação Profissional

PROEJA

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos

PROJOVEM Programa Nacional de Inclusão de Jovens
PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REFT

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

SAEB

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

SEMTEC

Secretaria de Educação Média e Tecnológica

SETEC

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

SISU

Sistema de Seleção Unificada

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UESB

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UEP u

Unidade Educativa de Produção

UFs

Universidades Federais

UNEDs

Unidades de Ensino Descentralizadas

UTFPR

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17
CAPÍTULO 1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E POLÍTICA PÚBLICA . 23
1.1 Processo histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: das origens da
Educação Profissional à criação da Rede Federal de EPT ....................................................... 23
1.2 Constituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a criação dos
Institutos Federais ..................................................................................................................... 29
1.3 A Educação Profissional e Tecnológica como um instrumento de política pública .......... 44
CAPÍTULO 2 INSTITUTOS FEDERAIS NO BRASIL .................................................... 62
2.1 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ................................................ 62
2.2 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG ....................................................... 69
CAPÍTULO 3 PERCURSO METODOLÓGICO ............................................................... 74
3.1 Pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa ....................................................... 74
3.2 Abordagem Metodológica: materialismo histórico dialético ............................................. 76
3.3 Estratégias de pesquisa e procedimentos investigativos..................................................... 80
3.3.1 Estudo de caso ................................................................................................................. 81
3.3.2 Procedimentos para produção de informação .................................................................. 82
3.3.3 Os sujeitos da pesquisa .................................................................................................... 86
3.4 Análise dos dados ............................................................................................................... 89
CAPÍTULO 4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............. 94
4.1 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas: antecedentes históricos ... 94
4.2 Mudanças ocorridas com a criação do Instituto Federal – Campus Salinas ..................... 109
4.2.1 Categoria Institucional ............................................................................................... 110
4.2.1.1 Caracterização ............................................................................................................ 110
4.2.1.2 Documentos e legislação ............................................................................................ 115
4.2.1.3 Ações, programas e projetos ....................................................................................... 120
4.2.1.4 Infraestrutura ............................................................................................................. 134
4.2.2 Categoria Cursos ......................................................................................................... 144
4.2.2.1 Ampliação de ofertas .................................................................................................. 145
4.2.2.2 Número de servidores e discentes .............................................................................. 158
4.2.2.3 Arranjos produtivos .................................................................................................... 167

4.2.3 Categoria Investimentos ............................................................................................. 168
4.2.3.1 Recursos financeiros/verbas ...................................................................................... 168
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 172
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 178
ANEXO A – Fotos do IFNMG – campus Salinas .................................................................. 189
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido ............................................. 199
APÊNDICE B - Roteiro de Entrevistas .................................................................................. 201
APÊNDICE C – Quantitativo de cursos e alunos do Pronatec – IFNMG - Campus Salinas . 202
APÊNDICE D – Infraestrutura física e recursos materiais - imóveis, instalações e benfeitorias
da EAF Salinas ....................................................................................................................... 207

17

INTRODUÇÃO

As políticas públicas relacionadas à educação profissional e tecnológica são o
tema escolhido para esta investigação, a qual está inserida no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), vinculada à linha de
pesquisa de Políticas Públicas e Gestão da Educação. Trata-se de um processo complexo,
porém relevante para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Historicamente, as
políticas públicas brasileiras voltadas para o campo educacional, especificamente no que
concerne à educação profissional e tecnológica, vêm se adequando às transformações
tecnológicas e às exigências oriundas do mercado de trabalho, além de procurar atender a
determinações legalmente previstas no que tange aos direitos dos cidadãos.
Neste contexto, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até o cenário político e
econômico contemporâneo percebem-se avanços e retrocessos das políticas públicas nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, dentre elas a educação profissional, marcada por
políticas que implicam diretamente os contextos locais e nacional. A partir dessa ótica, o
cenário mundial da globalização requer ações governamentais capazes de promover o
desenvolvimento de uma educação profissional e tecnológica que atenda às exigências de um
mercado de trabalho competitivo. Nesses termos, as atuais legislações brasileiras, em sua
maioria, sinalizam uma preocupação com a formação dos estudantes, bem como com a sua
inserção no mundo do trabalho.
Em consonância com esses ideais, em 29 de dezembro de 2008, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva sancionou a Lei n.º . 11.892, que criou 38 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, com a finalidade de ofertar educação profissional e
tecnológica em todos os níveis e modalidades e promover a integração e a verticalização da
educação profissional, desde a educação básica até a educação superior (BRASIL, 2008).
Ressalta-se que os 38 institutos federais estão presentes em todos os estados do país,
expressando essa política na perspectiva de melhoria da qualidade educacional brasileira. A
mencionada lei instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no
âmbito do sistema federal de ensino, vinculada ao Ministério da Educação.
Diante do exposto, situa-se o objeto de estudo desta pesquisa: mudanças
decorrentes da implementação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Para analisar esse fenômeno, são tratadas mais especificamente mudanças ocorridas na
transição da Escola Agrotécnica Federal de Salinas para o Instituto Federal do Norte de Minas
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Gerais – campus Salinas, assim como as consequências desta transformação. Analisam-se as
mudanças ocorridas nesse processo de transição sob o ponto de vista das seguintes categorias
e subcategorias analíticas: institucional (caracterização; documentos e legislação; ações,
programas e projetos; infraestrutura), nos cursos (ampliação das ofertas; número de servidores
e de discentes; arranjos produtivos) e nos investimentos (recursos financeiros/verbas). Vale
reiterar que embora a instituição tenha tido várias denominações ao longo dos anos de sua
existência desde a sua fundação em 1953, a “Escola de Iniciação Agrícola de Salinas” foi o
seu primeiro nome. Entretanto, o foco desta pesquisa é o momento da transição da Escola
Agrotécnica Federal de Salinas para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – campus
Salinas.
Esta pesquisa vincula-se diretamente às políticas públicas educacionais
estabelecidas pelo governo federal nos últimos anos. Ressalta-se a relevância científica,
acadêmica e social desta investigação, uma vez que os Institutos Federais são instituições que
ofertam educação profissional e tecnológica que abrem novas perspectivas para o ensino e,
consequentemente, convergem para o desenvolvimento educacional e socioeconômico da
região de abrangência.
Diante da relevância desta temática, para refletir o contexto educacional
tecnológico e o mundo do trabalho houve a necessidade de realizar um levantamento em anais
de eventos, publicações em periódicos, bem como em dissertações de mestrado e teses de
doutorado defendidas no Brasil sobre a referida temática, com a finalidade de averiguar o
“estado da arte” de produções acadêmicas que versam sobre os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia no contexto da educação profissional e tecnológica e
verificar a existência de lacunas existentes nesta área de conhecimento.
A construção deste estudo foi realizada por meio de levantamento bibliográfico,
com o recorte temporal de 2005 a 2015, sendo utilizadas como fontes de referências as
produções acadêmicas publicadas nos anais das reuniões científicas da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), os periódicos credenciados e
disponibilizados no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e as dissertações e teses disponibilizadas no banco de teses e dissertações da Capes.
A escolha pelos trabalhos publicados nessas duas fontes justifica-se em virtude da relevância
e credibilidade nacional de ambas as produções científicas no contexto educacional.
A categoria central deste levantamento foi os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. Com o intuito de buscar estudos similares sobre a temática, optou-se
fazer o levantamento por meio de três descritores: a) Institutos Federais de Educação, Ciência
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e Tecnologia; b) Educação Profissional e Tecnológica; c) Políticas Públicas para a Educação
Profissional. A opção por esses descritores se deu com o intuito de realizar um levantamento
para a construção de um panorama geral das produções acadêmicas relativas ao objeto de
estudo desta pesquisa e, posteriormente, analisar esses estudos com base nos objetivos
delineados.
Na busca nas reuniões da Anped foram encontrados um total de 11 trabalhos. Em
relação ao portal de periódicos da Capes, foram localizados 8 publicações, distribuídas entre
quatro periódicos. Já no banco de dissertações de mestrado e teses de doutorado da Capes
foram localizados 12 trabalhos, sendo 8 dissertações e 4 teses. Ao todo, foram encontradas 31
produções que versam especificamente sobre a temática da educação profissional e
tecnológica, sobretudo acerca dos Institutos Federais.
Após análise de todas essas produções, constatou-se que existem somente três
artigos que dissertam especificamente sobre as instituições que são foco deste trabalho, isto é,
os Institutos Federais, embora sejam tratadas questões diversas. Percebe-se, pelas leituras e
interpretações dessas obras, que as políticas e diretrizes propostas pelos Institutos Federais
vão ao encontro de novas perspectivas da inserção de seus estudantes no mundo profissional.
Valoriza-se a qualificação profissional em suas diversas vertentes, entretanto ressalta-se a
formação holística do cidadão para além do tecnicismo, a fim de transformar a sua realidade
socioeconômica.
Diante dos resultados encontrados, pode-se afirmar que há poucas produções
publicadas nos periódicos sobre os Institutos Federais, revelando a existência de uma lacuna a
ser preenchida. Este é, portanto, um campo muito fértil e que necessita de maiores pesquisas.
Percebe-se, assim, que as produções acadêmicas apresentadas neste levantamento,
sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, evidenciam que esta é uma
temática recente, o que justifica a pequena quantidade de pesquisas voltadas para esta questão.
É necessário, pois, que se produzam novos estudos sobre essas instituições, uma vez que se
trata de tema de abrangência nacional.
Dessa forma, esta pesquisa se justificou por entender que a sociedade, o Instituto
Federal e a reitoria poderão ser beneficiados com os resultados deste estudo, em especial para
a elaboração e implementação de políticas públicas. Ademais, acredita-se que por ser uma
investigação inovadora desta dimensão, esta produção científica poderá contribuir para o
desenvolvimento científico e acadêmico, assim como para ampliar o estado da arte. Nesse
sentido, espera-se, com o presente estudo, identificar os resultados das políticas públicas no
que tange à educação profissional e tecnológica, além de apresentar ao Instituto Federal –
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campus Salinas resultados dessa transformação, a fim de contribuir para o planejamento da
sua gestão educacional.
Para atingir tal objetivo foi definida a seguinte questão problematizadora: quais
mudanças ocorreram no campus Salinas com a criação do Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais, no que diz respeito a mudanças institucionais, nos cursos e nos investimentos? Como
essas mudanças são percebidas na perspectiva de servidores do IFNMG – campus Salinas?
Com o propósito de entender esta transformação foram estabelecidos os seguintes objetivos:
Objetivo geral: compreender aspectos humanos, legais e físicos do campus Salinas
com a criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em comparação com o período
anterior enquanto Escola Agrotécnica Federal de Salinas.
Para alcançar o propósito desta investigação, foram delineados os seguintes objetivos
específicos:
- Descrever o processo histórico da criação do Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais – campus Salinas;
- Analisar os aspectos institucionais e a infraestrutura do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais – campus Salinas, estabelecendo um comparativo histórico;
- Comparar quantitativo de cursos, de servidores (docentes e técnicos administrativos)
e de discentes e da infraestrutura da Escola Agrotécnica Federal de Salinas para o Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais – campus Salinas;
- Identificar a percepção de servidores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
campus Salinas, a partir das narrativas, sobre as mudanças na instituição após a criação do
IFNMG.
A metodologia que ampara este estudo teve como suporte os pressupostos do
materialismo histórico dialético de Karl Marx (1818-1883). Optou-se por esta abordagem em
virtude das relações históricas e das conexões entre o sujeito e a sociedade na qual ele está
inserido, além de ser um minucioso e exigente processo de investigação da realidade concreta.
A escolha pela abordagem qualitativa, entretanto, não significa uma superioridade perante os
demais métodos de pesquisa, pois possibilita uma análise científica que se possa compreender
melhor o objeto de estudo dessa pesquisa.
Desse modo, propõe-se, para esta investigação, uma abordagem qualitativa por
meio do estudo de caso, que, na concepção de Gil (2010), consiste no estudo profundo e
exaustivo de um objeto, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento. Dessa forma,
optou-se por desenvolver uma pesquisa descritiva, a fim descrever todo o fenômeno estudado
de forma minuciosa, tendo como lócus investigativo o Instituto Federal do Norte de Minas
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Gerais - campus Salinas. Importa ressaltar que servidores dessa instituição atuaram enquanto
sujeitos participantes da pesquisa.
Para delinear o estudo propôs-se a pesquisa documental, a análise bibliográfica e a
pesquisa de campo. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados a entrevista
semiestruturada e a observação não participante. Dentro da abordagem materialista histórica
dialética, considerou-se imprescindível ouvir sujeitos que vivenciaram a transição da Escola
Agrotécnica Federal de Salinas para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –campus
Salinas, no intuito de perceber as contradições nessa dinâmica da transformação. Almeja-se
encontrar, nestas fontes, informações consistentes para a análise da temática em estudo,
proporcionando o alcance dos objetivos propostos na presente investigação.
Posteriormente à coleta dos dados e informações, fo realizado o processo de
classificação e categorização desses elementos, os quais receberam como tratamento analítico
a análise de conteúdo fundamentado em Bardin (1977).
Desse modo, foi utilizado um conjunto de métodos e técnicas1 que regem a
pesquisa qualitativa, uma vez que o intuito é apresentar um estudo do fenômeno político
oriundo de um contexto social complexo e real. Ademais, intentou-se compreender os
fenômenos dessa transformação, no desenvolvimento regional, sobre o processo histórico da
Escola Agrotécnica Federal de Salinas na transição para o Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais - campus Salinas.
Esta dissertação estrutura-se em quatro capítulos, precedidos por esta introdução.
O primeiro capítulo aborda a educação profissional, demarcada como um instrumento de
política pública, aprofundando a discussão teórica dos principais autores que versam sobre
esta temática, sobretudo no contexto de reformas da educação profissional e tecnológica. Para
ampliar a reflexão, faz-se uma retomada do processo histórico da educação profissional e
tecnológica no Brasil. Voltar a estes antecedentes contribui para requalificar interpretações
críticas sobre a dualidade estrutural a qual está submetida a educação profissional brasileira,
nas dimensões política, histórica e estrutural. No segundo capítulo é apresentada a política de
criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica no Brasil, com foco especial no
IFNMG - campus de Salinas, lócus desta pesquisa, apresentando suas características,
finalidades e objetivos. O terceiro capítulo contempla os pressupostos epistemológicos da
pesquisa qualitativa e a abordagem metodológica adotada nesta pesquisa, na perspectiva do
materialismo histórico dialético, bem como os procedimentos metodológicos a partir dos

1

Os métodos e técnicas evidenciados serão melhor detalhados no capítulo 3.
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quais esta pesquisa foi delineada. Na sequência, o quarto capítulo apresenta a análise dos
dados e a discussão dos resultados relativos às mudanças ocorridas no campus Salinas após o
processo de “ifetização”. Tal análise advém das entrevistas realizadas com os sujeitos
participantes nessa pesquisa e das informações obtidas nos referenciais teóricos e documentos
relacionados à temática. Por fim, expõem-se as considerações finais, que apontam a síntese e
as reflexões sobre este estudo, bem como algumas questões que podem ser objeto de outras
pesquisas.
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CAPÍTULO 1

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E POLÍTICA PÚBLICA

Neste capítulo, organizado em três partes, aborda-se uma análise da educação
profissional e tecnológica tendo como eixo norteador as políticas públicas brasileiras. Esta
apreciação objetivou enriquecer a revisão bibliográfica realizada, a fim de ampliar a
compreensão sobre a temática discutida, visto que, conforme Gil (2010, p. 29), “a revisão
bibliográfica é elaborada com o propósito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, bem
como a identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema”.
Na primeira parte, discorre-se, inicialmente, acerca do processo histórico da
educação profissional e tecnológica no Brasil. Na segunda parte, expõe-se sobre a
constituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, culminando na criação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia por meio da Lei n.º 11.892/2008. Na terceira parte deste
capítulo, apresenta-se a educação profissional e tecnológica como instrumento de política
pública, dialogando com os principais autores que descrevem o processo histórico que
envolve a referida temática, sobretudo no contexto histórico, político e econômico a partir da
década de 1990, período em que houve profunda reforma do Estado, em especial no que
concerne às políticas educacionais brasileiras.

1.1 Processo histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: das origens da
Educação Profissional à criação da Rede Federal de EPT
O processo histórico da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil
ocorreu em processos de mudanças de ordem política e econômica no sistema do país. Desde
sua origem, a educação profissional esteve voltada para as classes sociais menos favorecidas,
que exercia as atividades que exigiam trabalho braçal e esforço operacional, havendo a
distinção entre aqueles que detinham o saber teórico e aqueles que executavam as tarefas
manuais típicas da classe operária.
Nesse sentido, historicamente, a educação brasileira está marcada pela dualidade
estrutural entre a a formação acadêmica e a formação profissional, como afirma Moura
(2007), na medida em que existem tipos diferentes de escolas destinadas para classes sociais
distintas, isto é, a educação básica de caráter mais propedêutico, dirigida à formação das
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elites, e o ensino profissionalizante, geralmente de caráter mais instrumental, voltado para as
demais classes sociais, isto é, àqueles com baixa renda. Assim sendo, acrescenta o autor, “a
educação cumpria a função de contribuir para a reprodução das classes sociais já que aos
filhos das elites estava assegurada essa escola das ciências, das letras e das artes e aos demais
lhes era negado o acesso” (MOURA, 2007, p. 5).
Oportuno ressaltar, neste contexto, a concepção de trabalho, que para Manfredi
(2002, p. 33) é “uma atividade social central para garantir a sobrevivência de homens e
mulheres e para a organização e o funcionamento das sociedades”. Nessa perspectiva, o
trabalho acompanha as práticas humanas desde os tempos mais remotos da história, por meio
da transferência de saberes profissionais baseados na observação, na prática e na repetição.
Nas sociedades primitivas, por exemplo, a primeira divisão social do trabalho
baseava-se na distinção do sexo e da idade do indivíduo. Nesta divisão, as mulheres ficavam
responsáveis pelas atividades domésticas e a agricultura; as crianças e jovens, responsáveis
por algumas atividades domésticas. Já aos homens cabiam as atividades mais “nobres”, como
a colheita e a caça. Desse modo, com o desenvolvimento das sociedades ao longo dos anos,
novas formas de organização do trabalho foram surgindo e os instrumentos e condições de
trabalho se aperfeiçoaram, o que determina modificações nas relações de trabalho, gerando
maior complexidade na divisão social do trabalho. Nesse sentido, Manfredi (2002 p. 36)
ressalta que “as especializações profissionais surgem em decorrência de mudanças de ordem
técnico-organizativa no sistema econômico das sociedades, afetando igualmente as condições
materiais de trabalho e os tipos de profissionais necessários”.
Historicamente, a educação profissional também apresenta marcas desse processo
em sua construção. Neste cenário, a educação profissional no Brasil, em suas origens, foi
especialmente destinada a “amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte”, dentro de uma
perspectiva de caráter assistencialista que tem marcado toda sua história.
No Brasil, no período da colonização portuguesa, a base da economia era a
agroindústria açucareira, predominando o sistema escravocrata de produção e organização do
trabalho (MANFREDI, 2002). O trabalho, nesse período, salienta a autora, era, portanto,
desenvolvido pelos escravos da população nativa de índios e dos negros africanos. Poucos
trabalhadores livres exerciam atividades com maior qualificação técnica. Conforme Caires e
Oliveira (2016),

Os escravos trabalhavam para movimentar a economia baseada na extração e no
comércio de madeira e na agroindústria açucareira, enriquecendo os proprietários
das terras. Quanto maiores a riqueza e a prosperidade geradas nas fazendas e nos
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engenhos, maior era a distância socioeconômica entre os trabalhadores e os
senhores. Assim, crescia, também, o preconceito contra os trabalhadores pesados e
de cunho manual que eram destinados apenas aos escravos e àqueles socialmente
próximos deles. (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p.26).

Neste contexto, o que se percebe é que a aprendizagem dava-se no próprio local
de trabalho, transmitida de geração em geração, prevalecendo as técnicas sobre as teorias.
Além do mais, a elite demonstrava total desprezo pelos trabalhos manuais, ou seja, as
atividades que exigiam esforço físico e utilização das mãos eram destinadas aos escravos
indígenas. Os homens livres não exerciam tais atividades, deixando patente a distinção da sua
classe social. Cunha (2000) afirma que esse ponto determina a base do preconceito contra o
trabalho manual, até mesmo daqueles que estavam mais próximos dos escravos: os mestiços e
brancos pobres. Ainda segundo o autor, “não é de se estranhar que certas ocupações não
atraíssem muitas pessoas para desempenhá-las. O resultado foi o trabalho e a aprendizagem
compulsórios: ensinar ofícios a crianças e jovens que não tivessem escolha” (CUNHA, 2000,
p. 90). Diante desses fatos, percebe-se a construção do conceito de trabalho ao longo da
história, preservando a dicotomia entre o trabalho manual, destinado à classe dominada, e o
trabalho intelectual, destinado à classe dominante.
Conforme consta no Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica CNE/CEB n.º 16/99,

A herança colonial escravista influenciou preconceituosamente as relações sociais e
a visão da sociedade sobre a educação e a formação profissional. O desenvolvimento
intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era visto como
desnecessário para a maior parcela da população e para a formação de ‘mão-deobra’. Não se reconhecia vínculo entre educação escolar e trabalho, pois a atividade
econômica predominante não requeria educação formal ou profissional. (PARECER
CNE/CEB n.º 16-99, p.6).

Ainda no período colonial, os colégios dos jesuítas foram os primeiros núcleos de
formação profissional, ou seja, “escolas-oficinas” de formação de artesãos e demais ofícios
(MANFREDI, 2002). Percebe-se, assim, a importância do sistema jesuítico de educação, em
virtude da constituição de sua pedagogia, seus modelos institucionais e curriculares.
Conforme a autora, em 1759 a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil, o que
desorganizou o sistema de educação escolar existente. Com isso, coube ao Estado instituir
outro aparelho escolar estatal, o que ocorreu após a transferência do reino português para o
Brasil, em 1808. Neste ano, o Brasil deixou de ser colônia para se tornar sede do reino
português, o que levou a uma série de mudanças econômicas e educacionais. Segundo Caires
e Oliveira (2016, p. 29), “a vinda de D. João VI com a família real para o Brasil foi um marco
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histórico para a promoção de mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais e
educacionais que vieram a ocorrer, após o ano de 1808”.
Nesse sentido, Moura (2007) assevera que

[...] até o século XIX não há registros de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser
caracterizadas como pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia
até então era a educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de
futuros dirigentes (MOURA, 2007, p. 5).

A primeira notícia de um esforço governamental rumo à profissionalização do
ensino no país data do ano de 1809, com a criação do “Colégio das Fábricas”, instiuído pelo
decreto do príncipe-regente, futuro D. João VI, logo após a suspensão da proibição de
funcionamento de indústrias manufatureiras em terras brasileiras, conforme consta no Parecer
CNE/CEB n.º 16/99. Assim, a criação do Colégio das Fábricas pode ser considerada como os
primeiros indícios da educação profissional no Brasil.
Segundo Cunha (2000), o Colégio das Fábricas foi instituído no Rio de Janeiro
para abrigar os órfãos da Casa Pia de Lisboa, trazidos na frota que transportou a família real e
sua comitiva para o Brasil. Informa,, ainda que caso o Colégio das Fábricas não fosse o
primeiro estabelecimento de ensino profissional no Brasil, ele foi a referência para que outros
se instalassem no país. Nessa instituição, conforme o autor, inicialmente eram ensinados os
ofícios em geral fora dos estabelecimentos, ou seja, nos hospitais, nos arsenais militares e na
marinha. Posteriormente, eram ensinadas as “primeiras letras” e, na sequência, o ensino
primário.
Posteriormente, em 1816, houve a criação de uma “Escola de Belas Artes”, com o
propósito de articular o ensino das ciências e do desenho para os ofícios mecânicos, segundo
relata o Parecer CEB/CNE n.º 16/99.
Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamou a independência do território,
instituindo o Império do Brasil e inaugurando, assim, um novo regime administrativo e
político. Caires e Oliveira (2016) destacam que a primeira Constituição Brasileira, outorgada
em 25 de março de 1824, “ao tratar da educação, referia-se, apenas à gratuidade da instrução
primária e a dispositivos pertinentes à organização dos colégios e das universidades, como
locais para o ensino das ciências, belas letras e artes” (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p.35).
Assim, esta Constituição não contemplou questões relativas ao Ensino de Ofícios, segundo as
autoras. Entretanto, acrescentam, seus dispositivos constitucionais tiveram influência nas
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diretrizes e no desenvolvimento desse tipo de capacitação, uma vez que determinou a extinção
das Corporações de Ofícios.
Em 1826, pela primeira vez na história da educação brasileira houve a tentativa,
via projeto de lei, de organizar o ensino público, nos diferentes níveis de ensino, em todo o
país. O referido projeto de lei dispunha sobre a Instrução Pública no Império do Brasil. Nesse
sentido, em 15 de outubro de 1827, o referido projeto foi aprovado e incluiu, nas escolas de
Primeiro Grau, o estudo de noções de geometria, mecânica e agrimensura; nos Liceus, foi
introduzido o ensino de desenho, necessário à capacitação para as artes e os ofícios.
(CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p. 36).
O atual Colégio Pedro II foi fundado em 1837, no Rio de Janeiro, e era destinado
à disseminação do ensino secundário a partir de um viés humanístico e literário. Caires e
Oliveira (2016) ressaltam que, nessa época, a educação brasileira era constituída por

Ensino superior, que objetivava a formação de quadros qualificados para
desenvolver atividades de produção e atender à burocracia do Estado; Ensino
Secundário, de cunho seletivo e propedêutico ao nível superior; e, finalmente, o
ensino das primeiras letras, ofertado por poucas escolas. (CAIRES; OLIVEIRA,
2016, p.38).

O aumento da produção manufatureira e a expansão da economia cafeeira, em
meados do século XIX, propiciaram o desenvolvimento de sociedades civis voltadas para o
amparo de órfãos e o ensino de artes e ofícios.
Neste cenário, outra instituição criada no século XIX destinada aos “desvalidos”
foi, segundo Cunha (2000), o Asilo dos Meninos Desvalidos, em 1875, no Rio de Janeiro. Os
“meninos desvalidos” eram crianças e adolescentes entre seis e doze anos de idade que viviam
em extremo estado de pobreza. As autoridades policiais encaminhavam esses jovens ao asilo,
onde recebiam instrução primária, disciplinas especiais (como álgebra elementar, geometria,
escultura e desenho, entre outros), além de aprenderem os ofícios, como, por exemplo,
carpintaria, tipografia, funilaria e sapataria. Ao concluir o período estabelecido para essas
aprendizagens, o artífice permanecia mais três anos nesse asilo trabalhando, com o intuito de
pagar a aprendizagem recebida e constituir um pecúlio, que lhe era devolvido ao fim desse
período trabalhodo. Nessa perspectiva, Moura (2010a) afirma que

a educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma
perspectiva assistencialista, com o objetivo de amparar os órfãos e os demais
desvalidos da sorte, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições sociais
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satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que estavam na
‘contraordem dos bons costumes’ (MOURA, 2010a, p. 61).

Ainda no período imperial, Cunha (2000) afirma que as instituições estatais
voltavam-se para a formação compulsória da força de trabalho manufatureira, ao passo que as
instituições privadas eram destinadas ao aperfeiçoamento dos trabalhadores livres. Nesse
sentido, as iniciativas do Estado (ensino de ofícios), bem com as da sociedade civil, eram
legitimadas por ideologias que, segundo Cunha (2000), tinham por objetivos

a) imprimir a motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento de ideias
contrárias à ordem política, de modo a não se repetirem no Brasil as agitações que
ocorriam na Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se beneficiariam da
existência de uma oferta de força de trabalho qualificada, motivada e ordeira; e d)
favorecer os próprios trabalhadores, que passariam a receber salários mais elevados,
na medida dos ganhos de qualificação. ( CUNHA, 2000, p.92).

Diante dessa perspectiva, durante o Império, a ideologia apresentava-se mais no
viés assistencialista e compensatório para os pobres e desafortunados, enquanto que a
ideologia da iniciativa privada era voltada para a formação do trabalho artesanal, considerado
qualificado (MANFREDI, 2002). A autora acrescenta, ainda, que “ideológica e politicamente,
tais iniciativas constituíam mecanismos de disciplinamento dos setores populares, no sentido
de conter ações insurrecionais contra a ordem vigente e legitimar a estrutura social excludente
herdada do período colonial” (MANFREDI, 2002, p.78).
Vale destacar que, em 1888, a Lei n.º 3.353, de 13 de maio, conhecida de “Lei
Áurea”, declarou extinta a escravidão no Brasil. Conforme Caires e Oliveira (2016, p. 41),
“esse longo período de duração do regime escravocrata, indubitavelmente, corroborou para a
discriminação e o preconceito dirigidos aos ofícios manuais, existentes desde os primórdios
da colonização brasileira”.
O fim do Império e o início do período republicano foram marcados por várias
mudanças no cenário socioeconômico brasileiro, em virtude da extinção da escravatura, pela
consolidação do projeto de imigração e pela expansão da economia cafeeira, afirma Manfredi
(2002). A aceleração da industrialização e urbanização também foram fatores que
contribuíram para essa nova fase no contexto brasileiro, ao lado das inovações tecnológicas
que exigiram maior qualificação profissional dos trabalhadores. Em virtude dessa nova
conjuntura econômica e política, o ensino profissional ganhou uma nova configuração,
embora continuasse mantendo, basicamente, o caráter assistencialista de antes; entretanto
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percebem-se novas iniciativas do poder público em prol de uma organização da educação
profissional.
Em 1891, foi promulgada a Constituição Republicana, que segundo Romanelli
(2010, p. 42) “instituiu o sistema federativo de governo, consagrou também a descentralização
do ensino, ou melhor, a dualidade de sistemas”. Dessa forma, a referida legislação delegou
aos estados a competência para prover e legislar sobre a educação primária, bem como o
ensino profissional, enquanto à União caberia a competência de criar instituições de ensino
superior e secundário nos estados. Sobre essa questão, Romanelli (2010) pontua que

Era, portanto, a consagração do sistema dual de ensino, que se vinha mantendo
desde o Império. Era também uma forma de oficialização da distância que se
mostrava, na prática, entre a educação da classe dominante (escolas secundárias
acadêmicas e escolas superiores) e a educação do povo (escola primária e escola
profissional). Refletia essa situação uma dualidade que era o próprio retrato da
organização social brasileira. (ROMANELLI, 2010, p.42).

Nessas circunstâncias, no início do século XX houve um esforço por parte do
poder público para organizar a formação profissional. Essa nova conjuntura histórica, segundo
Moura (2010a), mudou o foco da preocupação assistencialista de atendimento a menores
abandonados e órfãos, passando a preocupar-se com a preparação de operários para o
exercício profissional, uma vez que o setor econômico demandava profissionais mais
qualificados em virtude do processo de industrialização emergente.
Assim, mais precisamente no ano de 1909, iniciou-se uma nova etapa da educação
profissional no Brasil, com destaque para a criação da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica, que será evidenciada na próxima seção.
1.2 Constituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a criação
dos Institutos Federais
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica2 (REFT) teve seus
marcos regulatórios iniciais traçados a partir do ano de 1909, pelo Decreto n.º 7.566, assinado
pelo presidente Nilo Peçanha em 23 de setembro de 1909, criando 19 “Escolas de Aprendizes
Artífices”.
As dezenove escolas foram instaladas em todos os estados do país e destinadas ao
ensino profissional, primário e gratuito, custeadas pelo próprio Estado e subordinadas ao
2

Linha do Tempo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como a sua evolução histórica.
Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.pdf>. Acesso em: nov.2016

30

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. (BRASIL, 1909). Tais escolas, segundo
Cunha (2000), formavam todo um sistema escolar, pois estavam submetidas a uma legislação
específica que as distinguia das demais instituições de ensino profissional mantidas por
particulares, governos estaduais e até mesmo outras instituições mantidas pelo próprio
governo federal. Assim, as Escolas de Aprendizes Artífices detinham uma estrutura própria de
organização do ensino, como, por exemplo, currículos, metodologia didática, critérios para
ingresso, entre outros. Quanto aos objetivos destas escolas, o art. 2º do Decreto 7.566/1909
deixa claro que

Nas Escolas de Aprendizes Artífices, custeadas pela União, se procurará formar
operários e contramestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos
técnicos necessários aos menores que pretendem 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, consultadas, quanto
possível, as especialidades das indústrias locais (BRASIL, 1909).

A finalidade, portanto, dessas instituições, era a formação de menores operários e
contramestres que pretendiam aprender um ofício por meio do ensino prático e técnico. Para
tanto, ainda conforme o referido decreto, foram criados cursos noturnos obrigatórios para
atender à demanda dos interessados em aprender tais ofícios, sendo um curso noturno para os
estudantes que não sabiam ler, escrever e contar e outro de desenho para os alunos que dele
precisassem para desenvolver o ofício.
Referindo-se as estas escolas de artes e ofícios, Kuenzer (1999), assevera que

estas escolas, antes de pretender atender às demandas de um desenvolvimento
industrial praticamente inexistente, obedeciam a uma finalidade moral de repressão:
educar, pelo trabalho, os órfãos, os pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da rua
(KUENZER, 1999, p. 122).

Nesse sentido, a autora ressalta que esse foi o momento histórico em que surgiu a
formação profissional como política pública, porém ela o faz na perspectiva mobilizadora da
formação do caráter pelo trabalho (KUENZER, 1999). A partir de então, outras alternativas
destinadas à formação de trabalhadores foram se desenvolvendo, acrescenta a autora, de
forma que

até 1932, ao curso primário havia as alternativas do curso rural e curso
profissional com quatro anos de duração, aos quais poderiam suceder outras
alternativas ao nível ginasial de formação exclusiva para o mundo do trabalho, como
eram o normal, o técnico comercial e o técnico agrícola. Estas modalidades eram
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voltadas para as demandas de um processo produtivo no qual as atividades voltadas
para os setores secundários e terciário eram incipientes, e não davam acesso ao
ensino superior. Para as elites, havia outra trajetória: o ensino primário seguido
pelo secundário propedêutico, completado pelo ensino superior, este sim dividido
em ramos profissionais. O acesso aos cursos superiores, nesta época, era
conseguido por meio de exames, mas apenas para os que concluíssem pelo menos a
5ª série do curso ginasial (KUENZER, 1999, p.122, grifos nossos).

O que se constata, conforme Kuenzer (1999), é que a formação de trabalhadores
brasileiros foi marcada, historicamente, pela dualidade estrutural, visto que havia uma clara
diferenciação na trajetória educacional, bem como nas escolas diferenciadas — ou seja, para
os trabalhadores, formação profissional em instituições especializadas ou no próprio trabalho,
com ênfase no aprendizado. Por outro lado, para as elites, a formação acadêmica,
intelectualizada, não estava relacionada com funções instrumentais.
Vale destacar que na mesma década da criação das Escolas de Aprendizes
Artífices foram criadas, de acordo com Moura (2010b), “várias escolas/oficinas para a
formação de ferroviários, as quais também se tornaram uma experiência marcante na
organização do ensino técnico, mediante a sua estruturação básica de aliar a teoria com a
prática” (MOURA, 2010a, p. 62). Segundo o autor, estas medidas evidenciaram um
redirecionamento da educação profissional, na medida em que ampliaram o seu horizonte de
atuação para atender a interesses emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura
e da indústria.
Em relação à quantidade de alunos atendidos nas Escolas de Aprendizes Artífices,
Cunha (2000) informa que “no primeiro ano de funcionamento (1910) as escolas de
aprendizes artífices receberam cerca de 2 mil alunos. Nos 33 anos de sua existência, passaram
por elas 141 mil alunos” (CUNHA, 2000, p. 96). Segundo o autor, na década de 1920, essas
escolas atingiram o número máximo de alunos e em seguida entraram em decadência.
Destaca, ademais, que os ofícios ofertados eram “os de marcenaria, alfaiataria e sapataria,
mais artesanais do que propriamente manufatureiros, o que mostra a distância entre os
propósitos industrialistas de seus criadores e a realidade diversa de sua vinculação com o
trabalho fabril” (CUNHA, 2000, p. 96). Assim, poucas eram as escolas que ofereciam cursos
propriamente industriais. Entretanto, em virtude do crescimento da produção industrial, a
cidade de São Paulo possuía poucas escolas que ofereciam cursos de tornearia, mecânica e
eletricidade, afirma Cunha (2000).
Ainda na década de 1920, a educação brasileira, segundo Libâneo, Oliveira e
Toschi (2012), assumia um caráter elitista, e a questão educacional apenas tornou-se um
problema com o início do processo de industrialização nesse período, momento em que maior
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reivindicação dos movimentos sociais em prol da ampliação do atendimento escolar. Tais
reivindicações proporcionaram condições para que, em 1932, um grupo de educadores criasse
um documento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que, segundo
estes autores, “pode ser considerado como a primeira tentativa de elaboração de um plano de
educação para o país” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 176). Nessa mesma linha
de entendimento, os referidos autores afirmam que

o manifesto defendia uma escola pública obrigatória, laica e gratuita, que eliminasse
o espírito livresco da educação em vigor e adquirisse aspecto mais prático,
profissionalizante, aberta a todas as classes sociais, a fim de construir
cientificamente o país, na perspectiva da racionalidade científica (LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 177).

Caires e Oliveira (2016) ressaltam que os signatários do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova criticaram também a histórica dualidade do sistema escolar brasileira, em
que coexistiam duas redes de ensino, “uma voltada para a capacitação profissional,
direcionada para a classe menos favorecida; e a outra dedicada à oferta dos ensinos
secundário e superior, direcionada para a elite intelectual” (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p.
54). Nessa perspectiva, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendia uma escola
democrática, capaz de proporcionar oportunidades para todos, sem distinção.
Nos anos de 1930 houve o aumento da urbanização no Brasil, que continuou se
industrializando. Consequentemente, recrudesceu a demanda de contigente de profissionais
mais especializados. Em consonância com essa situação, Caires e Oliveira (2016) afirmam
que a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

intensificou a fabricação e exportação de produtos brasileiros e proporcionou o
crescimento industrial no país, constatou-se a necessidade de formar trabalhadores
qualificados para atender às demandas do setor produtivo, fazendo-se urgente a
organização, a ampliação da capacidade de atendimento e o aumento da qualidade
do Ensino Industrial. (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p.60).

No ano de 1937, foi outorgada a Constituição Brasileira que trata pela primeira
vez do ensino técnico, profissional e industrial. Vale destacar que neste mesmo ano foi
assinada a Lei n.º 378, a qual transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus
Industriais, designados para o ensino profissional oferecendo todos os ramos e graus de
ensino.
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A partir de 1942, os Liceus Industriais foram transformados em Escolas
Industriais e Técnicas, conforme o Decreto 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, e passaram a
oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário.
Neste contexto de mudanças, mais especificamente em 1942, foram promulgadas
várias leis que modificaram o sistema de ensino do país, culmimando em uma reforma
denominada de “Reforma Capanema”, articulada por Gustavo Capanema. Esse conjunto de
leis ficou conhecido como “Leis Orgânicas do Ensino”. Moura (2010a) ressalta que

o conjunto desses decretos-leis evidencia a importância que passou a ter a educação
dentro do país e, em especial, a educação profissional, pois foram definidadas leis
específicas para a formação profissional em cada ramo da economia e para a
formação de professores em nível médio. (MOURA, 2010a, p.64).

Entretanto, reafirma-se a dualidade, acrescenta Moura (2010b). Consoante,
Kuenzer (1999, p. 123) afirma que “para as elites são criados os cursos médios de 2º ciclo,
científico e clássico, com 3 anos de duração, sempre destinados a preparar os estudantes para
o ensino superior”. Desse modo, segundo a autora, a dualidade estrutural configura-se como a
grande categoria do ensino profissional no Brasil, legitimando a existência de dois caminhos
bem diferenciados, de modo que o acesso ao ensino superior somente estava disponível aos
que exerceriam as funções de dirigentes, ou seja, para a elite; por outro lado criaram-se cursos
destinados aos que seriam preparados para o mundo do trabalho em cursos específicos de
formação profissional.
Após a Reforma Capanema, o ensino do Brasil sofreu várias modificações em sua
estrutura, ficando a educação regular estruturada em dois níveis: a educação básica e a
superior. Dessa forma,

A educação básica divide-se em duas etapas. O curso primário, com duração de
cinco anos, e o secundário, subdividido em ginasial, com duração de quatro anos, e
colegial, com três anos. A vertente profissionalizante do ensino secundário era
constituída pelos cursos normal, industrial técnico, comercial técnico e agrotécnico.
Todos com o mesmo nível e duração do colegial, entretanto não habilitavam para o
ingresso no ensino superior. (MOURA, 2010a, p. 65).

Nesse contexto de transformações educacionais, o setor econômico brasileiro
também passou por modificações nos processos produtivos, devido à expansão no setor
industrial, o que exigiu do Estado uma maior aproximação de suas políticas educacionais com
a economia emergente do país.
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No país, o governo de Juscelino Kubistschek (1956-1961) é caracterizado pela
intrínseca relação entre Estado e economia, em que o objetivo era a formação de profissionais
qualificados para atuarem no mercado de trabalho em prol do alcance das metas do país, e
consequentemente para o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, as indústrias, em especial
a automobilística, retratam a consolidação do processo industrial no Brasil, que se deu por
meio de produção em massa, racionalização do trabalho, especialização intensiva, divisão
social do trabalho e produtividade, aderindo aos princípios dos processos produtivos
capitalistas de Taylor e Ford.
Para tanto, ações do governo do então presidente Kubistchek voltaram-se para a
formação de profissionais de nível técnico em prol do desenvolvimento do Brasil,
promovendo investimentos na área de infraestrutura, bem como na área educacional. Foi,
portanto, um momento marcado pela expansão econômica acelerada (CAIRES; OLIVEIRA,
2016, p. 68).
Para Kuenzer (1999), este modelo econômico no país, cujo desenvolvimento das
forças produtivas delimitava claramente a divisão entre capital e trabalho, traduzida no
taylorismo-fordismo, representa também a dualidade estrutural, na medida em que, por um
lado, a elite desenvolve atividades de planejamento e supervisão, cabendo, por outro lado, aos
trabalhadores sua execução.
Em se tratando da rede federal de educação profissional, em 1959 as Escolas
Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias, passando a ser denominadas de
Escolas Técnicas Federais, dotadas de autonomia administrativa, didática e de gestão, embora
subordinadas ao MEC, formando mão de obra com a qualificação necessária para atender ao
processo de industrialização do país.
Como visto, esse foi um período marcado por profundas transformações na
política de educação profissional no Brasil. Em meio a essas modificações, a primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB n.º 4.024/61, foi promulgada em 1961, que
trouxe mudanças significativas para a educação profissional. No campo da educação
profissional, afirmam Caires e Oliveira (2016, p. 71), “a LDB/1961 estabeleceu a completa
equivalência dos cursos técnicos com o ensino secundário, para efeito de ingresso no ensino
superior”. Em consonância com esse entendimento, Kuenzer (1999, p.124) afirma que
pela primeira vez, a legislação educacional reconhece a articulação completa do
ensino profissional ao sistema regular de ensino, estabelecendo-se ‘plena
equivalência’ entre os cursos profissionalizantes e os propedêuticos, para fins de
prosseguimento nos estudos. (KUENZER, 1999, p. 124).
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De acordo com o Parecer n.º 16/99,
Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de vista da
equivalência e da continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino
acadêmico, sepultando, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade entre
ensino para ‘elites condutoras do país’ e ensino para ‘desvalidos da sorte’. Todos os
ramos e modalidades de ensino passaram a ser equivalentes, para fins de
continuidade de estudos em níveis subsequentes.(BRASIL, 1999, p. 13).

Contudo Kuenzer assevera que “a equivalência não supera a dualidade estrutural,
posto que continuam a existir dois ramos distintos de ensino, para distintas clientelas” (1999,
p. 124). Assim, vale ressaltar que a dualidade entre os ensinos voltados para a elite e para os
menos favorecidos foram extintos somente formalmente, pois

os currículos se encarregavam de mantê-la, uma vez que a vertente do ensino
voltada para a continuidade de estudos em nível superior e, portanto, destinada às
elites, continuava privilegiando os conteúdos que eram exigidos nos processos
seletivos de acesso à educação superior, ou seja, as ciências, as letras e as artes.
Enquanto isso, nos cursos profissionalizantes, esses conteúdos eram reduzidos em
favor das necessidades imediatas do mundo do trabalho (BRASIL, 2007, p. 13).

No ano de 1971, ocorreu outra mudança no processo histórico no campo
educacional brasileiro. Foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n.º
5.692/71, a qual promoveu mudanças significativas, entre elas a alteração da denominação
dos cursos, que até então eram o primário, ginasial e colegial, os quais foram transformados
em 1º e 2º graus. O 1º grau compreendia o primário e o ginasial, e o 2º grau absorveu o
colegial.
Além disso, a Lei n.º 5.692/71 tornou, compulsoriamente, todo o currículo do
segundo grau em técnico-profissional, com o objetivo de formar técnicos que atendessem à
demanda por mão de obra qualificada em meio ao crescimento emergente na nova fase de
industrialização por que passava o Brasil. “Utilizou-se, então, da via da formação técnica
profissionalizante em nível de 2º grau, o que garantiria a inserção no mercado de trabalho em
plena expansão em função dos elevados índices de desenvolvimento” (MOURA, 2010a, p.
67).
Kuenzer (1999, p. 125) frisa que “esta lei pretendeu substituir a equivalência pelo
estabelecimento da profissionalização compulsória no ensino médio; desta forma, todos
teriam uma única trajetória”. Assim, pelo menos na teoria, buscou-se promover a extinção da
dualidade educacional, na medida em que proporcionava uma trajetória única para todos os
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estudantes. Todavia, “observa-se um acentuado movimento dos filhos da classe média das
escolas públicas para as privadas na busca de garantir uma formação que lhes permitisse
continuar os estudos no nível superior” (BRASIL, 2007, p. 15). Portanto, Moura (2010a)
ressalta que o caráter obrigatório profissionalizante do 2º grau aplicou-se somente na prática,
uma vez que se restringiu ao âmbito público, notadamente nos sistemas de ensino estadual e
federal. Já as escolas privadas continuaram a oferecer, em sua maioria, cursos propedêuticos,
visando ao atendimento às elites.
Em 1978, três Escolas Técnica Federais se transformaram em Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFETs), por meio da Lei n.º 6.545. Nessa época, as Escolas
Técnicas Federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram transformadas em
CEFETs, destinados, inicialmente, à formação de engenheiros de operação e tecnólogos
(BRASIL, 2015). Dessa forma, a rede federal de educação profissional foi adquirindo sua
configuração ao longo da história da educação nacional (OTRANTO, 2010).
Manfredi (2002) relata que os CEFETs ofereciam cursos regulares de nível
tecnológico superior de administração, hotelaria, engenharia industrial e tecnologias nas áreas
de construção civil, manutenção (mecânica, petroquímica, elétrica e eletrônica) e
processamento petroquímico. Além disso, acrescenta a autora, atuavam na formação de
professores das disciplinas para escolas técnicas e das disciplinas profissionalizantes do 2º
grau; ofereciam cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (nível de
mestrado).
Na década de 1980, a economia brasileira foi atingida pela globalização mundial.
À época, existia uma crise econômica na maioria dos países da América Latina, que ficou
conhecida por “década perdida”. Por outro lado, o cenário brasileiro passou por uma
intensificação tecnológica associada aos novos processos produtivos, assim como foram
realizados novos investimentos nas indústrias e infraestrutura para atender à demanda do
mercado de trabalho.
Surge, então, a necessidade de novas concepções legislativas, isto é, foram criadas
novas denominações e normas para a educação nacional. Nesse contexto, a atual Constituição
Federal de 1988 foi promulgada, na perspectiva de assegurar o Estado Democrático de
Direito, determinando, entre outras questões, “a educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho” (BRASIL, 1988). Percebe-se que a educação profissional não é tratada de maneira
específica na atual Carta Constitucional, porém ela prevê o preparo para o exercício da
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cidadania e a qualificação para o trabalho, considerando, ainda, no inciso IV do artigo 214, a
“formação para o trabalho”, ao dispor sobre o Plano Nacional de Educação. Caires e Oliveira
(2016, p. 91) observam que “o inciso XXXII do artigo 7º criticou a ‘dualidade estrutural’ da
sociedade brasileira, na medida em que dispõe sobre a ‘proibição de distinção entre o trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos’”.
Dando continuidade ao processo de participação democrática, em 1996 foi
sancionada, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LBD n.º 9394/96, que carrega em seu bojo novo formato para a educação
profissional. Vale ressaltar que a década de 1990 foi marcada pela chamada Reforma do
Estado3, com transformações na forma de organização do trabalho e da educação por meio de
adoção de estratégias neoliberais.
Retomando às legislações brasileiras, tanto a Constituição Federal quanto a atual
LDB ressaltam a educação profissional como direito do cidadão à educação e ao trabalho. A
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, prevê como direitos sociais, entre outros, a
educação e o trabalho. Caires e Oliveira (2016) apontam que a nova LDB configura-se como
um desafio de “organizar um projeto educacional para o século XXI, que atendesse a essa Lei
Maior, no sentido de ofertar a todos, uma formação humana, cidadã e voltada para o
trabalho”.
Berger Filho (1999) considera que a LDB n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996, é
um marco na forma de tratamento da educação profissional, uma vez que as legislações
anteriores tratavam desse tema parcialmente. Além disso, essa modalidade de ensino, para ele,
é tratada de forma global na LDB, ressaltando que

Neste novo enfoque, a educação profissional tem como objetivos não só a formação
de técnicos de nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a
reprofissionalização de trabalhadores de qualquer nível de escolaridade, a
atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis médio e superior.
Enfim, regulamenta a educação profissional como um todo, contemplando as formas
de ensino que habilitam e estão referidas a níveis da educação escolar no conjunto
da qualificação permanente para as atividades produtivas. Embora a lei não o
explicite, a educação profissional é tratada como um subsistema de ensino.
(BERGER FILHO, 1999).4

A LDB n.º 9.394/96 trata a educação profissional como uma modalidade da
educação, trazendo-a em um capítulo específico. Segundo Caires e Oliveira (2016, p. 108),
“evidencia-se que esse documento normativo privilegiou a articulação e não a integração da
3
4

Esse assunto será tratado com mais detalhes na próxima seção.
Disponível em: < http://rieoei.org/rie20a03.htm>. Acesso em: ex.: 20 mai. 2016.
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educação profissional ao ensino médio, conforme ocorria anteriormente”, conforme pode-se
observar no seu artigo 40: “a educação profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho” (BRASIL, 1996).
Em relação às escolas técnicas e profissionais, o artigo 42 da LDB, prevê que
estas, “além de seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade” (BRASIL, 1996). Desse modo, é regulamentada a ampliação do atendimento
aos cidadãos nos cursos técnicos profissionalizantes e, consequentemente, a qualificação para
o trabalho.
Em relação às políticas públicas na área da educação profissional, Pacheco (2011)
ressalta que “desde 2003, início do governo Lula, o governo federal tem implementado, na
área educacional, políticas que se contrapõem às concepções neoliberais e abrem
oportunidades para milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora” (p. 6). Desse modo,
reitera o autor, o governo deu início a novas medidas que visavam à ampliação do acesso à
educação, à permanência e à aprendizagem dos estudantes.
De acordo com o histórico da educação profissional disponibilizadado pelo
Ministério da Educação (MEC), “em 2005, com a publicação da Lei 11.195, ocorre o
lançamento da primeira fase do plano de expansão da rede federal de educação profissional e
tecnológica, com a construção de 64 novas unidades de ensino” (BRASIL, 2009). Com esse
processo de expansão, o governo tomou a decisão de ampliar o número de escolas federais de
educação profissional e tecnológica, dando início a um processo de crescimento capaz de
gerar reflexos mais amplos para a educação brasileira (BRASIL, 2010). Neste mesmo ano
ocorreu a transformação do CEFET-Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), primeira universidade especializada nessa modalidade de ensino no Brasil.
A segunda fase do plano de expansão da rede federal ocorreu em 2007. A meta
estipulada foi entregar à população mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 354
unidades, até o final de 2010. (BRASIL, 2009).
Sobre a expansão da oferta Rede Federal, Pacheco (2011) elucida que

A retomada do crescimento econômico do país, o surgimento de um modelo de
produção vinculado à intensa aplicação de ciência e tecnologia e a exigência de
trabalho qualificado elevam a importância da formação escolar e profissional em
todos os níveis, espaço em que cabem destaque a EPT e a imperativa necessidade da
expansão de sua oferta. (PACHECO, 2011, p. 39).
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A expansão da rede federal da EPT esteve prevista, também, no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que, conforme Pacheco (2011), objetiva o aumento da
oferta gratuita de cursos no âmbito da EPT, juntamente com outras duas ações do governo
federal: o Programa Brasil Profissionalizado e o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (ETec Brasil).
Após quase cem anos da regulamentação da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, o governo federal sancionou a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a finalidade
de ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades e promover a
integração e a verticalização da educação profissional, desde a educação básica até a educação
superior. A mencionada lei instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica no âmbito do sistema federal de ensino, vinculada ao Ministério da Educação.
(BRASIL, 2008).
Neste sentido, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), em 29 de dezembro de 2008, 31 Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFETS), 75 unidades descentralizadas de ensino, 39
escolas agrotécnicas federais, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas técnicas vinculadas a
universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (BRASIL, 2016).
A Rede Federal está distribuída por todos os estados brasileiros. Vale ressaltar que
a Rede é formada, também, por instituições que não aderiram5 à proposta dos Institutos
Federais, entretanto oferecem educação profissional em todos os níveis. Desse modo, a rede
federal é constituída pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR);
Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de
Minas Gerais (CEFET-MG); Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais
(BRASIL, 2008), como pode ser demonstrado pela Figura 1.

5

Os motivos pelos quais algumas instituições não aderiram à proposta da transformação para Institutos Federais
serão melhor detalhados no capítulo 2.
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Figura 1 - A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: BRASIL, 2016.

É possível, assim, observar que a lei de criação da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, ao relacionar as instituições que a compõem
singularizou a UTFPR6, demonstrando que apenas ela integrará a Rede. Da mesma forma,
identificou-se somente os dois Cefets que não aderiram aos Institutos, ou seja, somente o
CEFET-RJ e CEFET-MG integram a Rede Federal. Já no caso dos Institutos Federais, a lei
pluralizou-os, uma vez que foram criados 38 em todos os estados brasileiros. Em relação às
escolas técnicas vinculadas às universidades7, Pacheco (2011, p. 73) esclarece que “a lei
identifica as escolas técnicas vinculadas às universidades genericamente, no plural, admitindo
a possibilidade de novas escolas uma vez que essa decisão situa-se no âmbito da autonomia de
cada universidade”.
Nesse sentido, a denominação de Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica tem sido, conforme Pacheco (2011, p. 56), “utilizada como referência a um
conjunto de instituições federais, vinculadas ao MEC, voltadas para a educação profissional e
6

7

A UTFPR configura-se como universidade especializada, nos termos do parágrafo único do art. 52 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, regendo-se pelos princípios, finalidades e objetivos constantes da Lei no
11.184, de 7 de outubro de 2005 (art. 3º da Lei 11.892/2008).
As Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais são estabelecimentos de ensino pertencentes à
estrutura organizacional das universidades federais, dedicando-se, precipuamente, à oferta de formação
profissional técnica de nível médio, em suas respectivas áreas de atuação (art. 4º da Lei 11.892/2008).
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tecnológica em nível médio e superior”. O autor ressalta que tais instituições estabelecem uma
identidade entre si pelo fato de atuarem na oferta de educação profissional e tecnológica,
subordinadas ao MEC e sob a mesma fonte de financiamento e normas de supervisão. Para
ele, o termo “rede” é compreendido não somente como um agrupamento de instituições, mas
também como forma e estrutura de organização e funcionamento (PACHECO, 2011, p. 57).
Para melhor compreender o significado dado à denominação da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, Pacheco (2011) elucida:

Na acepção da lei, trata-se de uma rede, pois congrega um conjunto de instituições
com objetivos similares, que devem interagir de forma colaborativa, construindo a
trama de suas ações tendo como fios as demandas de desenvolvimento
socioeconômico e inclusão social. E federal por estar presente em todo o território
nacional, além de ser mantida e controlada por órgãos da esfera federal. De
educação por sua centralidade nos processos formativos. A palavra educação está
adjetivada por profissional, científica e tecnológica, pela assunção de seu foco em
uma profissionalização que se dá ao mesmo tempo pelas dimensões da ciência e da
tecnologia, pela indissociabilidade da prática com a teoria. O conjunto de finalidades
e características que a lei atribui aos institutos orienta a interatividade e o
relacionamento intra e extrarrede (PACHECO, 2011, p. 57, grifos nossos).

Para este autor, “o desenvolvimento científico e tecnológico está ligado ao
desenvolvimento econômico, político e social numa perspectiva progressista” (PACHECO,
2011, p. 58).
Dando continuidade à política de expansão iniciada no governo de Lula no ano de
2011, no governo da então presidenta da República Dilma Rousseff houve o anúncio da
expansão da Fase III da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
possibilitando a ampliação das unidades de ensino. Assim, de acordo com dados do MEC
(Brasil, 2016), a Rede Federal está passando por sua maior expansão, conforme pode ser
demonstrado no Gráfico 1 abaixo.
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Gráfico 1 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica unidades

Fonte: Brasil, 2016

Pela análise do gráfico acima, até o ano de 2002 a Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica era composta por apenas 140 unidades. Durante o primeiro
mandato do presidente Lula, em 2005, foi lançada a primeira fase da expansão da Rede, o que
possibilitou a criação de novas unidades de ensino. Ao final do seu segundo mandato, em
2010, o governo entregou mais 214 novas unidades, totalizando 356 unidades localizadas nas
mais diversas regiões do país. Concluída essa fase da expansão, ou seja, até 2010, Pacheco
(2011, p. 40) afirma que “a rede federal estará presente em todas as cinco grandes regiões e
nas vinte e sete unidades da federação brasileira; na plenitude do funcionamento terá, pelo
menos, 500 mil estudantes matriculados”.
Já no governo da presidenta Dilma Rousseff, iniciando em 2011, foram
implantadas 208 novas unidades em municípios de todos os estados brasileiros, totalizando
578 unidades ao final de 2014. 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 (BRASIL, 2016). Cabe destacar que
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neste processo foram incorporadas outras instituições, como é o caso do Colégio Pedro II8,
que equiparou-se aos Insitutos Federais, por meio da Lei 12.677, de 25 de junho de 2012.
Em relação aos municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, pode-se perceber a evolução, totalizando 568
municípios em 2016 (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Quantidade de municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: Brasil, 2016

A análise dos gráficos acima possibilita perceber a dimensão na qual a Rede
Federal se expande nos últimos anos, retratando os ideais do governo federal frente à
educação profissionalizante, oferecendo, em todas as regiões do país, cursos de qualificação,
de ensino técnico, superior e pós-graduação, sintonizados com as necessidades de
desenvolvimento local e regional onde se instala. Para tanto, segundo o Ministério da
Educação e Cultura (MEC, 2015), entre os anos de 2011 a 2014, foram investidos mais de R$
8

Em 2006, o Colégio Pedro II acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e implantou o Programa de
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. Atualmente, o Colégio oferece em alguns campi duas
modalidades: Ensino Médio Integrado e Educação de Jovens e Adultos (Proeja).Com a publicação da Lei
12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos Federais, que são regidos pela
Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008. Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional
e, com isso, as unidades escolares passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade,
à condição de campi da instituição. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83cpii/1635-o-col%C3%A9gio-pedro-ii-hoje.html>. Acesso em: 15 jan. 2017.
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3,3 bilhões na expansão da educação profissional. Em 2009, a REFT comemorou seu
centenário, trazendo políticas públicas voltadas para a educação profissional e tecnológica nas
quais se inserem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.9
1.3 A Educação Profissional e Tecnológica como um instrumento de política pública
Políticas públicas, enquanto área do conhecimento da ciência política, têm suas
origens no começo do século XX, a partir de análises e estudos acadêmicos realizados na
Europa e nos Estados Unidos, segundo afirma Rodrigues (2011). Como consequência desses
estudos, as políticas públicas foram adquirindo autonomia e status científico, acrescenta a
autora. De acordo com Souza (2006, p. 22), “na Europa, a área de política pública vai surgir
como desdobramentos dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado
e de um das mais importantes instituições do Estado – o governo –, produtor, por excelência,
de política públicas”. Já nos Estados Unidos, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico
e dá ênfase aos estudos sobre a ação dos governos, sem estabelecer relações teóricas sobre o
papel do Estado. (SOUZA, 2006).
Percebe-se, portanto, que o interesse pelo campo investigativo das políticas
públicas vem crescendo, passando a ganhar centralidade no Brasil. Uma das razões desse
interesse, de acordo com Rodrigues (2011), é o fato de que essas políticas afetam, em diversos
aspectos, a vida cotidiana das pessoas. Além disso, outro motivo recai na busca de
explicações sobre por quê determinadas políticas públicas são implementadas pelo governo
em detrimento de outras, ou seja, entender as causas e consequências das decisões públicas, o
que afeta diretamente os direitos dos cidadãos (RODRIGUES, 2011).
As políticas públicas abarcam uma pluralidade de definições, no sentido de que
não existe um único significado, pois elas assumem abordagens diferentes de acordo com o
enfoque teórico adotado e o contexto político e social ao qual ele se aplica. Nesse sentido,
“seu pleno entendimento requer uma contextualização no âmbito das diversas ciências”.
(RODRIGUES, 2011, p. 28). Na mesma linha de raciocínio, Azevedo (2004) afirma que as
políticas públicas são implementadas com base na memória da sociedade ou do Estado;
constroem-se, pois, a partir das representações sociais10 que cada sociedade desenvolve a

9

A temática dos Institutos Federais será abordada com maior detalhamento no capítulo dois.
Conforme Azevedo (2004), as representações sociais predominantes fornecem os valores, normas e símbolos
que estruturam as relações sociais e, como tal, fazem-se presentes no sistema de dominação, atribuindo
significados à definição social da realidade que vai orientar os processos de decisão, formulação e
implementação das políticas.

10
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respeito de si própria. Nesse sentido, são ações que possuem conexão direta com o sistema de
significações que é próprio de uma determinada realidade social (AZEVEDO, 2004).
Conceitualmente, para Rodrigues (2011, p. 13), “política pública é o processo
pelo qual os diversos grupos que compõem a sociedade – cujos interesses, valores e objetivos
são divergentes – tomam decisões coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade”.
Acrescenta, além disso, que quando essas decisões coletivas são tomadas, elas se convertem
em algo a ser compartilhado, isto é, em uma política comum. Nessa ótica, as políticas públicas
voltam-se para a resolução de problemas de interesse público.
Partindo do pressuposto de que as ações de políticas públicas nascem do contexto
social, mas que passam pela esfera estatal mediante a intervenção pública numa realidade
social, Boneti (2007, p. 74) entende políticas públicas como “o resultado da dinâmica do jogo
de forças que se estabelecem no âmbito das relações de poder, relações essas constituídas
pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade
civil”. Tais relações, expressa o autor, determinam um conjunto de ações atribuídas à
instituição estatal que provoca o direcionamento de suas ações, seja para fazer intervenções na
realidade social, investimentos ou para regulamentação administrativa do Estado (BONETI,
2007).
Souza (2006) destaca váras definições de política pública que enfatizam o seu
papel na solução de problemas. Entretanto ressalta que mesmo com as definições
minimalistas, “políticas públicas guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno
de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos” (SOUZA, 2006, p.
25). Tais ações públicas repercutem na economia e na sociedade, motivo pelo qual seu campo
torna-se holístico. Para a autora, política pública, pode, então, ser considerada
como um campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo
em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário,
propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). [...]
Políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos,
programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando
postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de
acompanhamento e avaliação (SOUZA, 2006, p. 26).

Portanto, políticas públicas se constituem como resultado de uma correlação de
forças sociais cujos interesses específicos e/ou de classes estão conjugados. Afirmam-se
enquanto área de conhecimento específico no campo acadêmico e correspondem ao conjunto
articulado de programas e ações desenvolvidas pelo governo que visam assegurar
determinado direito de cidadania constitucionalmente definido. Nesse contexto, a educação é
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um dos setores que mais demandam políticas públicas, visando ao atendimento das diversas
necessidades na busca pela qualidade do processo educativo.
No Brasil, percebe-se que o planejamento educacional, ao longo de seu percurso,
esteve relacionado, de um lado, a interesses de governo; de outro, a anseios dos educadores e
representantes da sociedade civil que almejavam uma educação de qualidade para todos.
A temática da educação profissional e tecnológica (EPT), especialmente no campo
da política educacional, é debatida de forma consistente por diversos pesquisadores que
também são educadores, como Cunha (2000), Frigotto (2010), Kuenzer (1999, 2010), Ramos
(2010), Berger Filho (1999), Moura (2007, 2010), Ciavatta (2010), Peroni (2003), Pacheco
(2011), Manfredi (2002), Otranto (2010), Romanelli (2010), entre outros, que trazem a
discussão profunda sobre a evolução histórica da educação profissional e tecnológica no
Brasil, de forma que esta modalidade de ensino se torne uma poderosa ferramenta por meio
de implementação de políticas públicas e caminhe rumo à superação das desigualdades
sociais, econômicas, políticas e culturais, na perspectiva de inclusão social emancipatória.
Para melhor compreender essa dinâmica, realiza-se, nesta seção, a apresentação da
educação profissional e tecnológica como instrumento de política pública, dialogando com os
principais autores que versam sobre o processo histórico que envolve a referida temática,
destacando como as políticas de educação profissional vêm sendo formuladas, sobretudo nos
contextos histórico, político e econômico a partir da década de 1990, período em que houve
profunda reforma do Estado brasileiro, mormente no que tange às políticas educacionais
brasileiras.
No âmbito conceitual, a expressão “educação profissional” abrange uma série de
processos educativos e está articulada à educação básica e à educação superior. No Brasil, a
Lei n.º 5.692/71, ao instituir a profissionalização compulsória no 2º grau, introduziu o termo
“ensino profissionalizante”, tentando superar os aspectos negativos inspirados pelo termo
“ensino profissional”, devido a sua destinação aos filhos dos trabalhadores (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2009, p. 1307).
Com a implementação do Plano Nacional de Educação Profissional, a partir de
1995 passou-se a utilizar a expressão “educação profissional”, sendo consolidada pela Lei de
Diretrizes e Bases n.º 9394/96. Ademais, Kuenzer e Grabowski (2006), considerando a
dualidade, a fragmentação e a desigualdade das ofertas no campo da educação profissional,
argumentam que
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é imprescindível que se mantenha consolidados níveis de articulação e integração
para que se possa ter consequência política e efetividade social, o que implica em
articulação das políticas, dos órgãos públicos estatais, das escolas nos âmbitos
federal, estadual e municipal e dos sistemas e redes de educação profissional.
(KUENZER; GRABOWSKI, 2006, p. 311).

Cabe salilentar, portanto, que no campo educacional passou-se a produzir estudos
que privilegiam a abordagem da educação na sua dimensão de política estatal (AZEVEDO,
2004). Neste viés, a educação é entendida como política pública, ampliando o leque do campo
investigativo. Neste sentido, tendo como eixo norteador as políticas públicas brasileiras, será
apresentada uma contextualização das transformações políticas e econômicas e suas relações
com a educação profissional nos séculos XX e XXI, para melhor compreender suas
trajetórias, seus desdobramentos e suas perspectivas particularidades.
As últimas décadas do século XX e início do século XXI, no contexto brasileiro,
foram marcadas por profundas mudanças nos âmbitos econômico, político, cultural,
educacional e social. Nesse contexto, inúmeros são os desafios aos formuladores de políticas
públicas no que concerne à criação e implementação de ações concretas capazes de
proporcionar um sistema público de educação de qualidade.
A década de 1980 foi marcada, no Brasil, após vinte anos de ditadura, pela
redemocratização do país, podendo ser considerado um período rico em debates em prol dos
rumos a serem dados à educação no país. Naquele momento surgiram reivindicações de
diversos setores da sociedade em favor da descentralização e pela participação dos cidadãos
na formulação e implementação de políticas públicas. O centro deste debate foi canalizado
pelo processo constituinte, que foi consolidado na nova Constituição, promulgada em 1988,
vigorando até os dias atuais.
Segundo Farah (2001, p. 125), a Constituição de 1988 “teve como eixos a
democratização dos processos decisórios e a equidade dos resultados das políticas públicas,
sendo a democratização vista como condição da equidade dos resultados”. Assim, neste
período foram implementadas mudanças não somente no regime político, mas também nas
políticas públicas.
Acerca do setor educacional, Saviani (2013, p. 209) assevera que a “década de
1980 assinala, com certeza, o momento de maior mobilização dos educadores só comparável,
provavelmente, à década de 1920”. Nesta ocasião, foi criada a Associação Brasileira de
Educação, que teve como uma de suas realizações iniciais a organização das Conferências
Nacionais de Educação. Em 1979, foi fundada a Associação Nacional de Educação (ANDE),
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que participava da organização das Conferências Brasileiras de Educação. Assim, segundo o
referido autor, a década de 1980 apesar de ser considerada economicamente como “perdida”,
no campo educacional se configurou como um período de grandes ganhos por meio das
mobilizações em prol dos avanços educacionais.
Na esfera educacional, houve a demanda pela universalização do acesso à
educação de qualidade, bem como todo o processo educacional. Entretanto, Moura (2010b, p.
879) assevera que a “principal polêmica continuou sendo, por um lado, o conflito entre a
educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e, por outro, a educação privada”.
Dessa forma, a temática da qualidade da educação suscitou um intenso debate entre os
pesquisadores e gestores públicos, sendo a educação propedêutica e a educação profissional
uma dimensão dessas discussões e proposições.
No contexto internacional, após a II Guerra Mundial surgiu o neoliberalismo.
Seus preceitos orientavam-se contra o Estado intervencionista e do bem-estar social, tendo
como texto de origem “O Caminho da Servidão”, de Friedrich Hayek, em 1944, em que se
opunha à limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado. Para Anderson (1995),
as ideias neoliberais ganharam sua maior força após a crise do modelo econômico, em 1973,
quando houve profunda recessão no mundo capitalista, com as baixas taxas de crescimento e
alta inflação. Um dos motivos dessa crise, conforme os idealizadores neoliberais, foi o poder
excessivo dos sindicatos no que tange às reivindicações sobre os salários e a pressão sobre o
Estado, no intuito de que aumentassem os gastos sociais. Dessa forma, a solução seria manter
um Estado capaz de romper com o poder dos sindicatos, reduzindo os gastos sociais e a
intervenção econômica.
O modelo neoliberal foi aplicado em diversos países. A prioridade era deter a
grande inflação dos anos 1970. Suas estratégias obtiveram êxito, nesse período, devido às
ações de políticas de elevação das taxas de juros, redução nos impostos sobre os rendimentos
altos, crescimento de taxas de desemprego, redução nos gastos sociais, privatização de bens
públicos, aumento da lucratividade das indústrias e aumento no grau de desigualdade. Para
Harvey (2007, p. 119), o período de expansão do pós-guerra, de 1945 a 1973, “teve como
base um conjunto de práticas de controle de trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e
configurações de poder político-econômico”. Nesse sentido, o modo de produção capitalista
neoliberal expandiu-se para diversos países. A produção voltou-se para a obtenção dos lucros,
definindo como o princípio básico norteador da vida econômica.
No contexto brasileiro, sobretudo a partir da década de 1990, sob a ótica da
hegemonia neoliberal, alinhada à política de redução das funções e do papel do Estado,
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iniciou-se a reforma da educação profissional e tecnológica. Assim, um amplo conjunto de
medidas formadas por leis, decretos, resoluções e pareceres — concomitantemente a uma
série de programas governamentais — passaram a regular as políticas públicas voltadas para a
educação profissional e tecnológica. Todavia, Frigotto (2010) elucida que

Para entender a natureza da nossa dívida com a educação básica e a educação
profissional e tecnológica, nas suas dimensões quantitativa e qualitativa e na sua
relação, é preciso perceber o tipo de estrutura social que foi se conformando a partir
de um país colônia e escravocrata durante séculos e a hegemonia, na década de
1990, sob os auspícios da doutrina neoliberal, de um projeto de um capitalismo
associado e dependente (FRIGOTTO, 2010, p. 26).

Nessa arena discursiva, o referido autor aponta no histórico educacional brasileiro
uma trajetória de interrupções dos projetos societários que postularam as reformas estruturais
e os investimentos em educação, ciência e tecnologia, condições necessárias à constituição
efetiva de uma nação soberana, mediante ditaduras e golpes (FRIGOTTO, 2010). Segundo
Frigotto (2010, p. 30), “o campo da educação teve um ciclo de reformas completo para
adaptar-se ao projeto do golpe civil-militar”. E após vinte anos de ditadura, o Brasil, mesmo
sob a ideologia neoliberal e da globalização, iniciou uma longa transição para a
democratização da sociedade. Nesse aspecto, este autor acrescenta que a promulgação da
Constituiçao de 1988 se afirma como o fundamento da democracia política, “todavia, as
forças conservadoras, uma vez mais, abandonam a constituição e a submetem, por decretos,
medidas provisórias e artifícios jurídicos, a uma letra morta” (FRIGOTTO, 2010, p. 31).
Assim, a nova configuração do cenário econômico mundial globalizado, bem
como a aplicação das políticas neoliberais, refletiu-se também no Brasil, sobretudo a partir da
década de 1980. Nesse sentido, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 108) afirmam que tais
mudanças “trouxeram novas exigências, agendas, ações e discursos ao setor educacional”.
Neste período, constatam-se, então, alguns dos pressupostos neoliberais, como privatizações
das grandes empresas estatais, ajustes econômicos, descentralização de políticas sociais,
foram implementados privilegiando o capital em detrimento das políticas públicas sociais e
educacionais.
Na percepção de Azevedo (2004), o ideário neoliberal, defensor do “Estado
mínimo”,

Credita ao mercado a capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram
políticas públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as sociedades. A
intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano econômico
como no plano social e moral, na medida em que tende a desrespeitar os princípios
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da liberdade e da individualidade, valores básicos do ethos capitalista (AZEVEDO,
2004, p. 12).

Entretanto, afirma a autora, em relação à política educacional, pode-se dizer que o
vírus neoliberal não a contagiou na mesma proporção em que atingiu outras políticas sociais.
(AZEVEDO, 2004, p.15), por considerar a ampliação das oportundiades educacionais um dos
fatores mais importantes para a redução das desigualdades.
Com o governo Collor (1990-1992), houve a adesão à doutrina neoliberal. Foi,
portanto, implementada uma reforma administrativa do Estado brasileiro, fortalecida no
governo de Fernando Henrique Cardoso. Frigotto (2010, p. 31) afirma que o “debate político e
econômico são substituídos pelo discurso técnico-gerencial e pelo ideário do ajuste,
descentralização, flexibilização e privatização”.
O mandato de Collor foi marcado por medidas polêmicas no âmbito econômico.
Seu programa de governo seguia a tendência neoliberal e previa uma extensa reforma de
Estado por meio de privatizações de empresas estatais e abertura econômica à competição
internacional. Após sofrer denúnicas de corrupção, Collor acabou renunciando durante seu
processo de impeachment.
Na linha sucessória, Itamar Franco, então vice-presidente da República, assumiu a
presidência do país, conforme preconiza a constituição. Seu governo ficou marcado,
principalmente, pelo lançamento do Plano Real, em 1994, tendo como Ministro da Fazenda
Fernando Henrique Cardoso, responsável pela implantação do referido plano, que estabilizou
a economia brasileira. Itamar permaneceu no cargo presidencial até o fim do mandato, em
1994. Em fevereiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso foi eleito como presidente do Brasil
e governou por dois mandatos consecutivos (1995 a 2002).
Dessa forma, a política educacional brasileira nos anos 1990 relaciona-se ao
contexto de redefinição do papel do Estado, o qual está inserido no movimento de crise do
capitalismo. Em consequência dessa fase, houve uma profunda reforma do Estado no que
tange aos âmbitos público e privado. Peroni (2003) considera o financiamento, a avaliação
institucional e os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) como os três pilares da política
educacional desse período. A autora demonstra que a política educacional se apresenta como
um processo de centralização do governo em relação ao controle ideológico através dos PCN
e da avaliação institucional. Por outro lado, há a descentralização da oferta e dos recursos.
Para ela, a descentralização acontece mediante os processos de privatização, terceirização e a
publicização dos serviços públicos, sendo esta transferida à gestão administrativa da esfera
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pública para a privada. Além disso, o Estado se apresenta ora como “máximo” (para o
capital), ora como “mínimo” (para as políticas sociais), estando condicionado pelo modo de
produção capitalista (das classes dominantes) e pela lógica do pensamento neoliberal.
Para Ciavatta (2010), “desde os anos de 1990, as políticas educacionais ganharam
maior aproximação com os objetivos econômicos e políticos-ideológicos de um movimento
mundial do capitalismo monopolista para ajustar os países periféricos ao capitalismo dos
países centrais” (CIAVATTA, 2010, p. 162). Para este fim, os acordos internacionais com o
Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Fundo Monetário
Internacional ditam suas diretrizes que foram inseridas no contexto econômico e político
brasileiro. Por este princípio, para financiar essa reforma, o governo negociou empréstimos
junto ao BID, materializado por meio do Programa de Expansão da Educação Profissional
PROEP (MOURA, 2010b). O autor ressalta, ainda, que os recursos do PROEP11 foram
destinados aos três segmentos, ou seja, o público federal, o público estadual e o comunitário12.
No Brasil, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, na década
de 1990, propôs a reforma do Estado por meio de formulação de estratégias neoliberais,
criando o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), tendo como ministro
Bresser Pereira, na perspectiva de mudança da administração pública, antes burocrática, rígida
e ineficiente para uma administração gerencial para um modelo de administração pública
gerencial que acreditava ser flexível e eficiente, com foco nos resultados, na descentralização
e na redução dos níveis hierárquicos, sob lógica empresarial da competitividade internacional
da globalização. Conforme Ciavatta (2010),

implementam-se um padrão de desenvolvimento voltado para fora, que privilegia a
entrada do capital financeiro, as políticas que facilitam a desregulamentação das
relações de trabalho; políticas compensatórias, focalizadas nos grupos
desfavorecidos; a utilização da ciência e da tecnologia produzidas pelos países de
capitalismo avançado (CIAVATTA, 2010, p. 162).

A reforma, alicerçada na perspectiva de mercado, gerencial, apresenta
mecanismos de controle sobre a implantação de uma política nacional de avaliação de
desempenho de todo o sistema de educação, traduzida nas ações do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na
11

Destaca-se, a função do PROEP junto à rede federal de educação profissional no sentido de reestruturá-la
desde as ofertas educacionais, da gestão e das relações empresariais e comunitárias, na perspectiva de torná-la
competitiva no mercado educacional, o que implicaria assumir a nova função de arrecadar a partir da prestação
de serviços à comunidade, visando ao seu autofinanciamento parcial (MOURA, 2010b, p. 881).
12
De acordo com Moura (2010b), este segmento (comunitário) serviu como pretexto para a transferência de
dinheiro público para a iniciativa privada, que atuava ou pretendia atuar na educação profissional.
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reforma das práticas avaliatórias da pós-graduação tradicionalmente desenvolvidas pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (AZEVEDO, 2004).
Assim, o sistema educacional brasileiro, na década de 1990, sofreu acentuada
interferência do mercado em decorrência da globalização da economia. Para Oliveira (2003,
p. 17), neste cenário, “presencia-se uma forte tendência à diminuição do poder de intervenção
do Estado em ações ligadas às áreas sociais, particularmente na educação”. Para tanto, vários
mecanismos, como, por exemplo, a contribuição direta dos pais no orçamento de algumas
escolas mantidas pelo poder público, são implementados como forma de diminuir o papel do
Estado no campo da educação, alerta o autor. Diante de tais modificações, essa época foi
marcada pela implementatação das reformas educacionais.
A nova Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe inovações no sistema
educacional, culminando com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- Lei n.º 9.394/96, que alterou a organização do sistema escolar. Neste contexto, a LDB n.º
9394/96 apresentou, pela primeira vez na história da educação brasileira, um capítulo
específico destinado à educação profissional e tecnológica. Ramos (2010, p. 46) ratifica que
“a educação profissional foi regulamentada como modalidade própria de ensino, independente
dos níveis escolares, porém com eles articulados”. Assim, essa modalidade de educação
passou a ser tratada mais profundamente pela LDB, bem como pelos Decretos n.º 2.208/1997
e Decreto n.º 5.154/2004.
Nesta senda, a reforma da educação profissional brasileira é estabelecida nas
instituições de ensino a partir de 1996, na gestão do então presidente FHC. Libanêo, Oliveria
e Toschi (2012, p.186) elucidam que, com a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 1995,
“iniciou-se o processo de concretização da política educacional conforme às diretrizes de
agentes financeiros multilaterais, como o Banco Mundial, cujas orientações se fizeram
presentes na reforma educacional brasileira”. De fato, a reforma da educação profissional
começa a ser concretizada a partir da promulgação da LDB n.º 9394/96 e nas regulamentações
que se seguiram dadas pelo Decreto n.º 2.208/97, na gestão de Fernando Henrique Cardoso.
Grabowski e Ribeiro (2010) elucidam que essa reforma
surge com novo arcabouço normativo e legal, novas estratégias de organização e
financiamento, diversificação em níveis e modalidades de ensino profissional, com o
pretexto de que a nova ordem econômica mundial requer uma nova educação e,
consequentemente, um novo perfil de trabalhador (GRABOWSKI; RIBEIRO, 2010,
p. 271).
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Nesses termos, o governo federal, na época, pautou-se na justificativa de que a
reforma da educação profissional proporcionaria a inclusão social de jovens e adultos,
preparando-os profissionalmente para o mundo do trabalho, dando-lhes esse novo perfil de
trabalhador, em conformidade com o modelo político e econômico vigente.
No âmbito de financiamento da educação, que é imprescindível para uma boa
gestão pública, no governo de Fernando Henrique Cardoso houve a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
(FUNDEF), que priorizava investimentos no ensino fundamental, vigorando de 1998 a 2006.
Em seguida, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi implantado o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), que substituiu o FUNDEF. Para Sena (2008, p. 320), “entre os avanços
significativos do novo fundo figura, em primeiro lugar, a abrangência da forma pela qual
todas as etapas da educação básica passam a contar com um mecanismo de financiamento”.
Nesse sentido, o FUNDEB incorporou algumas características do FUNDEF e aperfeiçoou
outras questões, como a ampliação das categorias atendidas, modalidades, tipos de
estabelecimentos, entre outros.
Ressalta-se, além disso, no âmbito do financiamento da educação, que a vigência
estabelecida para o FUNDEB foi para o período de 2007-2020. O Fundo financia toda a
educação básica brasileira e foi criado como mecanismo de redistribuição de recursos visando
à equidade, à redução de desigualdades, à valorização do magistério e à qualidade da
educação.
Cabe salientar qu a LDB n.º 9394/96, em seu artigo 3913, prevê que a educação
profissional e tecnológica “integra-se aos diferentes níves e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996). Além disso, a lei
salientou que será “desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho” (BRASIL, 1996). Percebe-se, portanto, que a educação profissional, preconizada na
LDB, otimiza as chances de capacitação profissional e empregabilidade, em diversos campos
e níveis de atuação.
Nessa perspectiva, em 1997, o Decreto n.º 2.208, de 17 de abril, foi implementado
para organizar a educação profissional em um sistema paralelo ao sistema regular de ensino,
oferecendo três níveis, conforme prevê em seu artigo 3º:

13

Redação dada pela Lei n.º 11.741, de 2008.
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I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de
trabalhadores, independente de escolaridade prévia; II - técnico: destinado a
proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino
médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este Decreto; III tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico (BRASIL, 1997, grifos nossos).

Além de estabelecer os pressupostos para a educação profissional, articulando a
escola com o mundo do trabalho, o Decreto n.º 2.208/97 implementou também o Programa de
Expansão da Educação Profissional (PROEP), vinculado ao Ministério da Educação,
contendo as concepções e normas sobre as quais se desenvolveu o referido programa. Para
Ramos (2010), este programa trata-se de uma estratégia de financiamento da reforma. A
autora aponta que dentre os objetivos desse programa está a “trasformaçao das instituições
federais de educação tecnológicas em centros de educação profissional, com características
bem definindas, dentre as quais dispor de autonomia de gestão financeira” (RAMOS, 2010, p.
46). Nessa mesma linha de entendimento, Kuenzer ( 2010) assevera que este decreto,

atendendo ao acordo realizado entre o MEC e o Banco Mundial, teve como principal
proposta a separação entre o ensino médio e a educação profissional, que, a partir de
então, passaram a percorrer trajetórias separadas e não equivalentes; e que foi por
meio dele que se criaram as condições de negociação e implementação do PROEP,
em atenção às exigências do Banco Mundial. (KUENZER, 2010, p. 256).

Desse modo, o decreto separou obrigatoriamente o ensino médio da educação
profissional, o que para Moura (2010b) trouxe grandes prejuízos durante sua vigência,
inclusive após sua revogação, pois, segundo o autor, “é difícil desconstruir todo o aparato
ideológico que fez parte das reformas educacionais dos anos de 1990, ainda presente nas
políticas atuais” (MOURA, 2010b, p. 881).
Em conformidade com este entendimento, Ramos (2010) observa que a LDB
apresenta o acesso à educação profissional como direito. Contudo, a desvinculação dos
ensinos médio e técnico instaurada pelo Decreto n.º 2.208/97, acabou eximindo qualquer
sistema de ensino da responsabilidade de ofertá-la e financiá-la. Acrescenta que, somente as
instituições da rede federal de educação tecnológica puderam fazê-lo, em razão de disporem
de orçamento próprio para o cumprimento de suas finalidades (RAMOS, 2010).
No primeiro mandato do governo Lula foi assinado o Decreto n.º 5.154, de 23 de
julho de 2004, revogando o Decreto n.º 2.208/97, até então o principal instrumento da
educação profissional. A nova legislação não mais definiu a educação profissional em níveis,
por compreender que eles se referem exclusivamente à organização da educação nacional, e
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não a uma modalidade específica (RAMOS, 2010, p. 51). A partir de então, a educação
profissional ficou organizada em cursos e programas de formação inicial e continuada de
trabalhadores; educação profissional técnica de nível médio; e educação profissional
tecnológica de graduação e de pós-graduação (BRASIL, 2004).
O novo decreto restabelece a possibilidade de integração curricular dos ensinos
médio e técnico, em conformidade com o que dispõe a LDB. Além da possibilidade da
integração14, o Decreto n.º 5.154 mantém as outras duas possibilidades de articulação
previstas no Decreto n.º 2.208, ou seja, as formas concomitante15 e subsequente16. Sobre essas
possibilidades, Ramos (2010) argumenta que

A relação entre o ensino médio e a educação profissional de nível técnico foi admitida
nas formas integrada, concomitante e subsequente. A manutenção de formas além da
integrada se deveu tanto à necessidade de se construir um consenso com os diversos
segmentos da sociedade que ofertam educação profissional, incluindo as próprias
secretarias estaduais de educação, quanto ao reconhecimento da diversidade de
necessidades da população de jovens e adulta brasileira às quais essas formas poderiam
também atender (RAMOS, 2010, p. 51).

Nesse sentido, o Decreto n.º 5.154 mantém a estrutura da educação profissional e
introduz novas formas de oferta, na tentativa de não haver mais uma educação submetida ao
mercado, mas que se articulasse com os demais segmentos da sociedade, atentando para as
reais necessidades dos jovens e adultos.
Para Moura (2010b), a forma subsequente justifica-se pelo fato de que “há muitos
jovens e adultos que concluíram o ensino médio propedêutico de baixa qualidade e que não
vão para o ensino superior, nem têm condições de inserção em atividades complexas, entre as
ocupações de nível médio” (MOURA, 2010b, p. 882). Dessa maneira, argumenta o autor, em
razão dessa distorção, os cursos técnicos subsequentes podem contribuir para melhorar as
condições de inserção social, política, cultural e econômica desses brasileiros. Por outro lado,
a forma concomitante “representa, na prática, a permanência dos princípios oriundos do
Decreto n.º 2.208/1997, mesmo após a sua revogação” (MOURA, 2010b, p. 882). Para ele,
essa forma se encarregou de manter viva, nos planos legal e prático, a dualidade estrutural
entre ensino médio e educação profissional. Entretanto, o que se pode verificar na

14

Forma integrada: cursos de nível médio são oferecidos ao mesmo tempo que a formação técnica, tendo o
estudante matrícula única no sistema.
15
Forma concomitante: cursos técnicos destinados a quem está fazendo o ensino médio, mas com matrícula
independente dele.
16
Forma subsequente: cursos técnicos de nível médio destinados a quem já concluiu o ensino médio.
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argumentação de Moura (2010b) é que a possibilidade de integração entre ensino médio e
educação profissional, constante no Decreto n.º 5.154,

representa uma possibilidade de avanço na direção de construir um ensino médio
igualitário para todos, pois, apesar de não se confundir com a politecnia,
fundamenta-se em seus princípios e é exigência de uma sociedade na qual a elevada
desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos filhos das classes populares a
buscar, bem antes dos 18 anos de idade, a inserção no mundo do trabalho, visando a
complementar a renda familiar (MOURA, 2010b, p. 883).

De fato, o Decreto n.º 5.5154/04 trouxe uma nova maneira de se compreender a
educação profissional, baseada em uma proposta de articular esforços das áreas da educação,
trabalho e emprego, ciência, tecnologia e cultura. Além disso, destacou-se a necessidade de a
educação profissional observar a estrutura sócio-ocupacional e tecnológica da economia.
(RAMOS, 2010, p. 51).
Diante do contexto globalizado, por meio de influências internacionais, as
políticas públicas brasileiras no final do século XX e início do século XXI voltam-se para a
esfera educacional e para a formulação de estratégias consoantes com a nova gestão pública.
Nesse sentido, Cabral Neto (2009) assinala os princípios básicos rumo à modernização da
gestão, entre eles a descentralização, a consulta social sobre as políticas, a autonomia escolar,
a participação dos autores no processo educacional e a cogestão comunitária. Segundo o
autor, esses princípios vão nortear a lógica da gestão educacional por meio de diversos
instrumentos de gestão democrática como os conselhos escolares, onde há a participação de
todos os segmentos da escola que participam das decisões relativas às ações pedagógicas e
administrativas para colaborar com a melhoria do ensino e aprendizagem. Entretanto, o autor
alerta ainda que é preciso desenvolver uma reflexão crítica e circunstanciada das políticas
gerenciais inspiradas nos modelos de gestão produtivo, havendo a necessidade de “edificação
de padrões de gestão escolar democrática que favoreçam a melhoria da educação pública”
(CABRAL NETO, 2009, p. 203).
Diante do contexto das reformas educacionais brasileiras, a educação profissional
e tecnológica vem ganhando destaque, especialmente a partir dos anos de 1990, por meio de
proposições e implementações de políticas públicas e programas governamentais focados
nessa temática. Tais movimentos de reforma e implentação de políticas e programas iniciados
no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso prosseguiram no segundo e tiveram
sequência, marcadas por inflexões e continuidades no primeiro e segundo governos de Luiz
Inácio Lula da Silva até a atualidade, conforme indica Lima Filho (2010, p. 141).
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Após o dois mandatos consecutivos de Fernando Henrique, em 2003 iniciou-se
um novo período político no Brasil, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Um dos programas de iniciativa deste governo, destaca Lima Filho (2010), refere-se ao
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
O PROEJA foi criado em 2006 como política de garantia do direito à educação
básica, sendo destinado à formação inicial e continuada de trabalhadores. Este programa,
segundo Kuenzer (2010, p.259), “regulamenta a formação de jovens e adultos trabalhadores
em nível inicial e continuado e em nível de educação profissional técnica de nível médio,
integrada ou concomitante”. Desse modo, ressalta a autora, a novidade deste programa é a
proposta de integração de formação básica e profissional, com certificação, institucionalizada
em um único percurso pedagógico (KUENZER, 2010).
Na mesma linha de entendimento, foi lançado, no segundo mandato do governo
Lula, em 2007, o programa Brasil Profissionalizado, que visa estimular o ensino médio
integrado à educação profissional, fomentando a expansão das matrículas no ensino médio
integrado nas redes públicas estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Para sua
execução, o governo federal presta assistência financeira e técnica a partir do financiamento
de obras, equipamentos, formação de professores e apoio à gestão (LIMA FILHO, 2010).
No plano da formulação das políticas, no período compreendido entre 1995 a
2006, Kuenzer (2010) destaca dois documentos que apontam as concepções e propostas para a
educação profissional: o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) e o
Plano Nacional de Qualificação (PNQ).
O PLANFOR foi implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso a
partir de 1995 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e vigorou até o ano de 2002. Teve
como proposta “articular as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, tendo como
principal fonte de financiamento o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”. (KUENZER,
2010, p. 256). Além disso, acrescenta a autora, na gestão do PLANFOR foi possível a
participação dos trabalhadores, dos empresários e do Estado nas decisões e no controle das
atividades relacionadas à educação profissional em cada ente federativo.
No período entre os anos de 2003 a 2007, foi instituído, durante o governo Lula,
uma nova proposta de política pública de educação profissional: o Plano Nacional de
Qualificação (PNQ). Entre seus principais objetivos estão: a formação integral dos
trabalhadores; aumento da probabilidade de obtenção de emprego, trabalho e renda; elevação
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da escolaridade dos trabalhadores; inclusão social; redução da pobreza; e combate à
discriminação (BRASIL, 2003, p. 6).
Outro programa citado por Kuenzer (2010), criado também durante a gestão do
presidente Lula, foi o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM). O
PROJOVEM foi instituído por meio da Medida Provisória n.º 238/2005. É destinado aos
jovens entre dezoite e vinte e quatro anos de idade que tenham concluído a quarta série do
ensino fundamental e que não tenham vínculo empregatício. O programa visa à elevação do
grau de escolaridade pela conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional voltada
à inserção produtiva cidadã; e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de
solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local (BRASIL, 2005). Aos
participantes desse programa foi concedido um auxílio financeiro de R$ 100,0017 enquanto
durasse o curso, por um período máximo de doze meses. Segundo Kuenzer (2010, p. 259), o
“PROJOVEM diferencia-se pela sua institucionalização e estratégia de regulação a partir do
Estado”.
À exceção do PLANFOR, que foi criado no governo de Fernando Henrique
Cardoso, os demais programas foram implementados durante o governo de Lula e foram
destinados a estimular a oferta do ensino médio integrado à educação profissional, expressão
do compromisso desse governo em destinar investimentos para a educação profissional no
país.
Após o dois mandatos do presidente Lula, a então ministra-chefe da Casa Civil do
seu governo, Dilma Vana Rousseff, venceu as eleições presidenciais de 2010, sendo eleita
presidenta do Brasil, tomando posse do cargo em janeiro de 2011. Suas propostas
governamentais dão seguimento às políticas e aos programas criados e implementados por
Lula, entre os quais a expansão e reordenamento da rede federal de ensino.
Um dos programas lançados no governo Dilma com a finalidade de expansão da
oferta de educação profissional no Brasil foi o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei n.º 12.513/2011, sendo um dos grandes
destaques da fase III do plano de expansão da REFT. O referido programa tem como principal
finalidade expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e

17

O valor do salário mínimo no ano de 2005 era de R$ 300,00, conforme Lei 11.164/2005. Fonte:
<http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/informacoes-gerais/historico-valor-salario-minimo-tetocontribuicao/>. Acesso em: dez. 2016.
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continuada ou qualificação profissional.18 Desse modo, o PRONATEC busca ampliar as
oportunidades dos estudantes mediante a formação profissional qualificada.
Em relação à gestão da educação profissional no Brasil, Kuenzer e Grabowski
(2006) asseveram que ela está sob a responsabilidade de vários órgãos federais, como
apresentada a seguir:

A rede de escolas técnicas está sob a responsabilidade do Ministério da Educação
(MEC); a formação dos trabalhadores, pelo Programa Nacional de Qualificação
(PNQ), está sob a égide do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); a educação
no campo está dividida entre o MEC e o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) por meio do PRONERA; ao Ministério da Ciência e Tecnologia está afeta a
política de formação tecnológica do país e os nove Sistemas ‘S’ estão afetos ao
Ministério da Agricultura (SENAR), Ministério da Indústria e Comércio (SEBRAE),
Ministério da Ação Social (SESI e SESC), Ministério do Trabalho (SENAI e
SENAC), além do Pró-jovem, que se vincula à Secretaria Geral do Governo
(KUENZER; GRABOWSKI, 2006, p. 311).

Os autores supracitados acreditam que, por ser estratégia para o país, a formulação
e execução de políticas públicas de educação profissional “cabe ao governo definir as esferas
de competência relativas à coordenação, articulação e supervisão das diversas iniciativas,
demandas, redes, programas e ações existentes no país”. (KUENZER; GRABOWSKI, 2006
p. 311). Tal ação é imprescindível, acrescentam os autores, para se “[...] construir
organicidade entre as diversas ações de educação profissional, atualmente dispersas por meio
de programas que se realizam por uma multiciplicidade de órgãos públicos, instituições
privadas e organizações não governamentais” (KUENZER; GRABOWSKI, 2006 p. 311).
Vale ressaltar que esse conjunto de programas está relacionado aos princípios
norteadores do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24 de abril de
2007, que abriga praticamente todos os programas desenvolvidos pelo MEC. Seus programas
são organizados em torno de quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior,
educação profissional e alfabetização. E dentro de suas ações para a educação profissional
brasileira, o governo federal prevê, no âmbito do PDE, a criação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
Em consonância com essa política, em 2008 o governo federal criou, por meio da
Lei n.º 11.892, os Institutos Federais19, que estão relacionados ao conjunto das políticas para a
educação profissional e tecnológica em curso. De acordo com o documento Concepções e
diretrizes do Instituto Federal,
18
19

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em: 27 dez. 2016.
A temática sobre os Institutos Federais será melhor detalhada no próximo capítulo.
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a concepção de Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT) orienta os processos de
formação com base nas premissas da integração e da articulação entre ciência,
tecnologia, cultura e conhecimentos especíﬁcos e do desenvolvimento da capacidade
de investigação cientíﬁca como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e
dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade, que se traduzem
nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, tendo em vista que é
essencial à educação proﬁssional e tecnológica contribuir para o progresso
socioeconômico, as atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e
econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com enfoques locais e
regionais (BRASIL, 2010, p. 6).

Destaca, ademais, a elevação da escolaridade dos trabalhadores, além de conduzir
à formação humana dos jovens, contribuindo para a inserção cidadã na vida social e no
mundo do trabalho. Nesse entendimento, Otranto (2010) afirma ser o Instituto Federal “a
expressão maior da atual política pública de educação profissional brasileira. Está produzindo
mudanças significativas na vida e na história das instituições que optaram por aderir à
proposta governamental” (OTRANTO, 2010, p. 10).
Em relação às políticas de educação relacionadas ao Plano Nacional de Educação
(PNE), Sander (2012) relata que os primeiros registros referentes ao planejamento do ensino
no Brasil iniciaram com o Manifesto dos Pioneiros, em 1932. Ao longo da história, várias
foram as construções de documentos que subsidiaram a legislação educacional, como as
Constituições Federais, Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Planos Nacionais de
Educação, dentre outros. Para esse autor, deve haver um esforço na elaboração de políticas
públicas no sentido da inclusão social. O grande desafio é buscar a qualidade de educação
para todos, em termos de permanência na escola e de aprendizagem dos alunos, e isso “passa
pela melhoria dos processos de formação e profissionalização dos educadores e pela
qualidade da gestão escolar e das condições infraestruturais, tecnológicas e pedagógicas das
escolas” (SANDER, 2012, p. 39).
No que tange à educação profissional, o PNE, instituído pela Lei n.º 13.005/14,
documento que define as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira
dos próximos dez anos (2014-2024), contempla a educação profissional técnica de nível
médio, uma das modalidades de ensino da educação básica, prevendo na meta de n.º 11:
triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento
público (BRASIL, 2014). Percebe-se, dessa maneira, a educação profissional como um
instrumento de política pública, estando entre as estratégias do governo federal brasileiro.
Finalizando, Kuenzer e Grabowski (2006) asseveram ser a educação profissional
uma política de Estado. Para eles, a razão fundamental dessa política de Estado pauta-se no
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reconhecimento do papel estratégico que desempenham a educação e a produção do
conhecimento científico-tecnológico e sócio-histórico no processo de construção de
uma sociedade de novo tipo, fundada na justiça social com a participação de todos
na produção, na fruição do que foi produzido, na cultura e no poder, o que demanda
processos educativos que articulem formação humana e sociedade na perspectiva da
autonomia crítica, ética e estética (KUENZER; GRABOWSKI, 2006 p. 315).

Assim, à luz dos elementos conceituais e legais que subsidiaram a criação dos
Institutos Federais, pode-se, portanto, afirmar que tais instituições, estando no contexto da
educação profissional e tecnológica, afirmam-se como instrumentos de política pública do
governo federal.
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CAPÍTULO 2

INSTITUTOS FEDERAIS NO BRASIL

Este capítulo trata sobre o processo de constituição dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia no conjunto da educação profissional e tecnológica brasileira,
em especial o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Para tanto, serão
apresentados documentos legais que embasaram a configuração dos Institutos Federais (IF)
como projeto institucional para a educação profissional e tecnológica, abordando, ainda, as
características e peculiaridades do IFNMG.
2.1 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
A política de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia representa uma das ações estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), o qual foi lançado em 2007 pelo MEC e apresenta princípios e programas
para a educação brasileira e contempla a educação profissional.
Em se tratando da educação profissional, o PDE prevê que os IFs devem se
orientar pelos seguintes objetivos:

ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo e
investigativo, em todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível médio;
orientar a oferta de cursos em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos
arranjos produtivos locais; estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão
(BRASIL, 2007, p. 32).

Além disso, quanto à relação entre educação e ciência, os Institutos, segundo o
PDE, devem

Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado à
investigação empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do
ensino de ciências nas escolas públicas; oferecer programas especiais de formação
pedagógica inicial e continuada, com vistas à formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de física, química, biologia e matemática, de
acordo com as demandas de âmbito local e regional, e oferecer programas de
extensão, dando prioridade à divulgação científica (BRASIL, 2007, p. 32).
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Nesta ótica, o PDE propõe um “novo modelo de atuação”, destacando, entre
outros fatores, os ensinos médio e o profissionalizante, sugerindo um “rompimento com o
ensino mecanicista e objetivante que estreita, ao invés de alargar, os horizontes do educando”.
(BRASIL, 2007, p. 33). Nessa perspectiva, o PDE aponta para mudanças significativas no
desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, mediante um processo educativo e
investigativo que contribua consideravelmente para a melhoria da qualidade da educação no
país.
Torna-se, portanto, oportuno apresentar os três marcos legais que embasaram a
criação dos IF. São eles:
a) Decreto n.º 6095, de 24 de abril de 2007, que estabelece diretrizes
para o processo de integração de instituições federais de educação
tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de
Educação Tecnológica (BRASIL, 2007).
b) O Projeto de Lei – PL 3775/2008, que institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências
(BRASIL, 2008).
c) Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências (BRASIL, 2008).

Cabe salientar que além desse conjunto de documentos legais, outro documento
subsidiou esse processo de “ifetização”, isto é, a transformação de diversas instituições
federais em Institutos Federais: a Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007. Este
documento teve como objetivo acolher propostas para implantação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, os quais poderiam ser constituídos mediante:

transformação de Centro Federal de Educação Tecnológica, de Escola Técnica
Federal ou de Escola Técnica vinculada à Universidade Federal; ou, ainda, mediante
integração de duas ou mais instituições federais de educação profissional e
tecnológica de um mesmo estado (BRASIL, 2007).
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Nesse entendimento, segundo a Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007),
poderiam candidatar-se à apresentação das propostas para a transformação em IF as seguintes
instituições:
os Centros Federais de Educação Tecnológica, individualmente, ou em conjunto
com outras instituições federais de educação profissional e tecnológica de seu
estado; a Escola Técnica Federal de Palmas, individualmente, ou em conjunto com a
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins; duas ou mais Escolas Agrotécnicas
Federais, situadas em uma mesma Unidade da Federação, mediante apresentação de
proposta conjunta; e a Escola Técnica vinculada à Universidade Federal do Paraná
(BRASIL, 2007).

Percebe-se, portanto, as possibilidades de transformação ou integração entre
instituições federais de educação profissional e tecnológica rumo ao novo projeto de
constituição da Rede Federal de Educação Profissional. Para atingir este objetivo, elas
contaram com um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Chamada Pública,
para adesão ao IF, enviando suas propostas aos Ministério da Educação, obedecendo aos
critérios estabelecidos no referido documento. Com isso, a pressão governamental se acirrou e
as reuniões com os diretores das Escolas passaram a ser mais diretas e propositivas
(OTRANTO, 2010, p. 95).
Otranto (2010), ao analisar criticamente o processo de criação e implantação dos
Institutos, constata que muitas das adesões foram feitas vislumbrando “a prioridade que o
MEC daria às escolas que passassem para os IFETs, no tocante a recursos financeiros e
capacitação/ampliação do quadro docente” (OTRANTO, 2010, p. 95). Além disso, acrescenta
a autora, no caso das Escolas Agrotécnicas Federais (EAF), aquelas que não se integrassem ao
IF e continuassem como instituições de ensino fundamental e médio não seriam alçadas à
condição de instituição de educação superior. Contudo, observa a autora:

Diante da possibilidade de ficar em situação de desvantagem no sistema federal de
educação, e com a garantia explicitada na Chamada Pública MEC/SETEC 002/07,
de que duas ou mais Escolas Agrotécnicas Federais, situadas em uma mesma
Unidade da Federação, poderiam apresentar proposta conjunta, o medo da
subserviência ao CEFET foi minimizado, e as Escolas Agrotécnicas Federais
capitularam e aderiram à proposta governamental (OTRANTO, 2010, p. 95).

Mesmo assim houve, naquele momento, resistência por parte de algumas
instituições, como foi o caso do CEFET/MG e CEFET/RJ. Segundo a autora, estas
instituições receberam com desconfiança a proposta para a transformação em IF. Otranto
(2010, p. 96) ressalta que “quando a proposta dos IFETs surgiu, o grande sonho dos CEFETs
era o de chegar a ser, um dia, uma universidade tecnológica, a exemplo do que havia
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acontecido com o CEFET do Paraná”. Segundo a autora, estes dois CEFETs continuam
tentando a transformação em Universidade Tecnológica, e alegam que

ascenderam à condição de CEFET juntamente com o do Paraná, em 1978, e que
apresentam os requisitos básicos necessários para a transformação em universidade,
uma vez que oferecem vários cursos superiores e contam com corpo docente
altamente qualificado (mestrado e doutorado), desenvolvendo importantes pesquisas
no campo técnico e tecnológico. Foram, no entanto, os únicos que declinaram da
proposta governamental. (OTRANTO, 2010, p. 96).

Desse modo, constata-se que as razões de maior peso para a não transformação de
tais CEFETs em IFs foram o desejo de se transformar em Universidade Tecnológica, por já
possuírem estrutura física para o funcionamento como universidade, além do possível receio
da perda de autonomia institucional.
Segundo Otranto (2010), os demais CEFETs não ofereceram resistência à
mudança. Assim, o motivo central da adesão destas instituições à transformação em IF foi a
possibilidade de maior crescimento, investimento financeiro e reconhecimento.
Outros dois argumentos utilizados pelos CEFETs do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais para não aderir à proposta de se tornarem IFs foram, em primeiro lugar, o fato de ser
um retrocesso acadêmico, por serem instituições que contam com graduação consolidada,
com programas de mestrado e projeto de implantação do doutorado. O segundo argumento
refere-se à presunção de limitação do financiamento imposta pela destinação de 50% das
vagas que deveriam ser direcionadas ao ensino médio-profissional, preferencialmente
integrado, e 20% para o programa de educação de jovens e adultos – PROEJA (OTRANTO,
2010). Neste aspecto, foi argumentado que os alunos dos cursos de nível médio e do PROEJA
custam 50% menos do que os estudantes dos cursos de graduação.
Segundo Amorim (2013, p. 21), “embora a proposta de organização em Instituto
Federal tenha ganhado a adesão da imensa maioria das instituições da rede federal de
educação profissional, registra-se que determinadas instituições não aderiram a essa política”
– a saber, a UTFPR, o CEFET-MG, o CEFET-RJ e 25 Escolas Técnicas Federais.
Desse modo, com exceção do CEFET/MG e CEFET/RJ, que não aderiram à
proposta de transformação em IFETs, os demais CEFETs existentes no país, individualmente
ou em conjunto com outras Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica,
bem como as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas
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Vinculadas às Universidades Federais20 encaminharam suas demandas de transformação,
constituindo, assim, a proposta de criação de 38 Institutos Federais no país.
Em relação à definição dos Institutos Federais, os três marcos legais supracitados
trazem similaridades em seus dispositivos, o que pode ser observado a seguir:

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas, nos termos
desta Lei. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação
e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos
Federais são equiparados às universidades federais (BRASIL, 2008).
Os projetos de lei de criação dos IFETs considerarão cada instituto como instituição
de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampus,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas, nos termos do modelo estabelecido neste
Decreto e das respectivas leis de criação. (BRASIL, 2007).
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos
desta Lei (BRASIL, 2008).

Após estabelecer uma análise comparativa entre os três marcos legais no que
tange aos objetivos, às finalidades e às ações, Amorim (2013) pontua que os documentos
apresentam objetivos similares para a “nova institucionalidade”. Para ela,
O que se pode notar é uma profunda semelhança entre o conteúdo dos documentos –
apesar dos títulos diferentes: ora objetivos, ora ações, ora finalidades e
características. Prevalece, na essência, o entendimento de que os Institutos
apresentam estreito vínculo com o mercado e, para atendê-lo, devem dar prioridade
à oferta de ensino técnico de nível médio, em especial integrado, à pesquisa aplicada
e ao empreendedorismo e cooperativismo (AMORIM, 2013, p. 95).

Nesses termos, conforme o artigo 2º da Lei n.º 11.892/08, os Institutos Federais se
apresentam como instituições de “educação superior, básica e profissional”, o que, segundo
Pacheco (2011, p. 64), “confere aos Institutos Federais uma natureza singular, na medida em
que não é comum no sistema educacional brasileiro atribuir a uma única instituição a atuação
em mais de um nível de ensino”. São ofertados nos IFs, nesse sentido, cursos desde a
formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível médio até as graduações
20

Apenas oito Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais se tornaram campus dos IF. Vinte e
quatro permaneceram vinculadas às Universidades Federais (BRASIL, 2008).
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tecnológicas21, que são de nível superior, ampliando o leque de atuação em termos de ofertas
educativas.
Há de se notar que os cursos de licenciatura, os bacharelados e as engenharias
deverão circunscrever as áreas do conhecimento relacionadas às ciências da natureza,
matemática e suas tecnologias (PACHECO, 2011, p. 66). Essas mesmas diretrizes são
aplicadas aos cursos de especialização lato sensu e da pós-graduação stricto sensu. Destaca-se
ainda a vinculação dos cursos de educação básica com a formação profissional, prevalecendo
a oferta dos cursos de currículo na forma integrada, conforme determina a lei de criação dos
IFs.
O que se pode verificar é que pela pluralidade de cursos e currículos ofertados, os
Institutos detêm a característica da pluricurricularidade, como afirma Pacheco (2011), na
medida em que contemplam não só diferentes formações (cursos e níveis), mas também os
nexos possíveis entre diferentes campos do saber. Além do mais, a estrutura multicampi — ou
seja, um conjunto de unidades — possibilita, dada esta condição, a oferta da diversidade de
cursos pelos IF. Assim, Pacheco (2011), assevera que

O que está posto para os Institutos Federais é a formação para o exercício
profissional tanto para os trabalhadores que necessitam de formação em nível
superior para a realização de suas atividades profissionais, quanto para os que
precisam da formação em nível médio técnico, e também para aqueles que atuam em
qualificações profissionais mais especializadas; ao mesmo tempo, as atividades de
pesquisa e extensão estão diretamente relacionadas ao mundo do trabalho
(PACHECO, 2011, p. 65).

Outra questão importante prevista no artigo ora analisado refere-se à equiparação
dos Institutos Federais às universidades federais. Neste aspecto, em relação aos IFs a
equiparação diz respeito a regulação, avaliação e supervisão da educação superior, conforme
legislação específica. Além disso, terão autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos oferecidos,
mediante autorização do Conselho Superior (BRASIL, 2008). Desse modo, os IFs podem,
legalmente, criar seus cursos nos diversos campi, necessitando para tanto da autorização do
seu Conselho Superior.22

21
22

Denominação dada pela Lei n.º 9.394/96, alterada pela Lei n.º 11.741/2008.
A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho
Superior. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo
Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. O Conselho Superior, de caráter
consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores
técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do
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As finalidades, as características e os objetivos23 previstos para os Institutos estão
previstos nos artigos 6º e 7º, respectivamente, da Lei 11.892/08, a qual prevê a oferta de
educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades; promoção da
integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior;
desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão; estímulo e apoio a processos
educativos na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; além de
ministrar cursos de educação superior, em especial cursos superiores de tecnologia, de
licenciatura, de bacharelado e engenharia, podendo, ainda, disponibilizar cursos de pósgraduaçao lato sensu e stricto sensu.
Conforme Pacheco (2011), existe uma preocupação com o desenvolvimento
socioeconômico local e regional na perspectiva da construção da cidadania. Este autor afirma,
pois, que “a educação profissional e tecnológica como política pública, não somente pela
fonte de financiamento de sua manutenção, mas principalmente por seu compromisso com o
todo social” (PACHECO, 2011, p. 17).
Percebe-se, portanto, que os Institutos Federais são instituições que apresentam
uma estrutura distinta, representando um “novo modelo” institucional na oferta de educação
profissional e tecnológica no país. Sob essa ótica, os IFs possuem um papel importante para a
educação brasileira, oferecendo educação profissional e tecnológica no país.
O referido autor afirma, além disso, que é inerente, na proposta dos Institutos,
agregar à formação acadêmica a preparação para o trabalho, voltada para uma formação
contextualizada, composta de conhecimentos, princípios e valores que possibilitam a
formação humana, cidadã. Assim, afirma Pacheco (2011):

a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre
ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao
mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica,
essencial à construção da autonomia intelectual. (PACHECO, 2011, p. 16).

Nessa mesma linha de entendimento, Otranto (2010, p. 92) afirma que “os
Institutos Federais são, portanto, instituições que apresentam uma estrutura diferenciada, uma
vez que foram criadas pela agregação/transformação de antigas instituições profissionais”. A
autora acrescenta ainda que

Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que
compõem a comunidade acadêmica. Fonte: Lei 11.892/08, art.10.
23
As finalidades, as características e os os objetivos serão melhor detalhados no capítulo 4.
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O Instituto Federal é, hoje, mais que um novo modelo institucional, é a expressão
maior da atual política pública de educação profissional brasileira. Está produzindo
mudanças altamente significativas na vida e na história das instituições que optaram
por aderir à proposta governamental, por esse motivo essas mudanças precisam ser
acompanhadas bem de perto (OTRANTO, 2010, p. 105).

A criação dos Institutos Federais representa, portanto, uma demonstração das
políticas públicas educacionais brasileiras, trazendo uma proposta inovadora de formação
profissional. Entretanto, Lima Filho (2010) adverte:

a natureza da expansão e transformações em curso na educação profissional e
tecnológica, tanto no ponto de vista quantitativo, pela expansão das instituições e da
oferta, quanto do ponto de vista qualitativo, pela ‘nova institucionalidade’,
diversidade de programas e modalidades ofertadas, apresenta elementos de
continuidades e descontinuidades com a concepção histórica de constituição de
modelos de educação profissional e tecnológicas específicos, demandando a
realização de estudos e pesquisas que tratem da investigação das reformas e políticas
educacionais da educação profissional e tecnológica.(LIMA FILHO, 2010, p. 143).

Nestes termos, vale destacar que por ser uma instituição relativamente nova, que
completou oito anos em dezembro de 2016, trata-se de um projeto inovador e ousado, porém
requer estudos e pesquisas sobre estas instituições, que pertencem à trajetória da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica.

2.2 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG

Dentre os 38 Institutos criados em todas as unidades da Federação brasileira pela
referida legislação, no estado de Minas Gerais foram criados 5 IFs: Instituto Federal de Minas
Gerais (IFMG), Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Instituto Federal do
Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTEMG), Instituto Federal do Sul de Minas Gerais
(IFSULMG) e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
Como os demais Institutos, o IFNMG é uma instituição de educação superior,
básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Além disso, vincula-se ao
Ministério da Educação e possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008).
Os Institutos Federais nasceram pela integração de instituições autárquicas, dos
Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas
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Federais, além de incorporarem algumas escolas técnicas vinculadas às universidades federais
(UFs). De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFNMG PDI 2014-2018
(BRASIL, 2013),

Muitos vivenciaram a experiênciaem se agregarem a outras instituições, e,
consequentemente, a mudança na forma e nos rumos da gestão administrativa e da
gestão pedagógica. Essas diferenças geram questões desafiantes, pois cada uma
dessas instituições, mesmo fazendo parte de uma única rede de ensino, contam com
especificidades diferentes em seus aspectos históricos, sociais e culturais, condições
físicas, recursos humanos, oferta de cursos,entre outras (BRASIL, 2013, p. 13).

Nesse sentido, o IFNMG foi instituído pela integração24 do Centro Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (CEFET) de Januária e da Escola Agrotécnica Federal
de Salinas (EAF Salinas), instituições com mais de 50 anos de experiência na oferta da
educação profissional (IFNMG, 2013). Nesse processo, as duas insituições históricas
deixaram de existir, passando a constituir uma nova instituição com novas concepções,
atribuições e desafios.
Embasados nos valores da “ética, gestão participativa, inclusão social,
responsabilidade social e transparência” (BRASIL, 2013, p. 15), o IFNMG tem como missão

Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para a
formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o
progresso sócio econômico local, regional e nacional, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do
setor produtivo (BRASIL, 2013, p. 15).

A proposta é, portanto, ofertar a educação profissional e tecnológica com vistas à
formação de profissionais, possibilitando a inserção de profissionais no mundo do trabalho
sob uma perspectiva humanística. Alinhados aos princípios e valores norteadores da
instituição, o IFNMG pauta-se nos seguintes objetivos25:

I. desenvolver atividades de acordo com os princípios e finalidades da educação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos
sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos; II. estimular e apoiar processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional; III. realizar ações voltadas
preferencialmente para a população em situação de risco, colaborando para a
diminuição das desigualdades sociais através da indicação de soluções para inclusão
social, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida; IV. estabelecer
24
25

Este processo será melhor detalhado no capítulo 4.
Idem
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ações de formação inicial e continuada de trabalhadores e da população em geral, na
perspectiva de melhoria da qualidade de vida; V. colaborar para o firmamento da
identidade institucional do IFNMG, desempenhando papel de agente transformador
da realidade local e regional; e, VI. integrar o ensino e a pesquisa com as demandas
da sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que interrelacionem o saber acadêmico e o saber popular (BRASIL, 2013, p. 87).

Para alcançar tais objetivos, IFNMG busca desenvolver suas ações por meio de
atividades que articulam o ensino, a pesquisa e a extensão, respeitando o princípio de
indissociabilidade dessa tríade.
Neste cenário, no âmbito do IFNMG é ofertada uma gama de cursos, desde cursos
técnicos de nível médio (nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao ensino
médio), cursos do programa nacional de integração da educação profissional com a educação
básica na modalidade de educação de jovens e adultos (PROEJA), formação inicial e
continuada (FIC) até cursos superiores (tecnologia, bacharelado, licenciatura) e pósgraduação. Também são ofertados cursos à distância, como no âmbito do Programa Mulheres
Mil e Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC).
O IFNMG começou a fazer parte do plano de expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o que possibilitou a implantação de novos
campi. Desse modo, a área de abrangência do IFNMG é constituída por quatro mesorregiões
do estado de Minas Gerais: Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e
Noroeste de Minas. Compreendendo 171 municípios, o IFNMG está presente em uma área
que abrange 249.376,20 Km², com população total estimada de 2.844.039 mil habitantes,
conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2013, p. 19).
Com sua organização estrutural no formato multicampi, a instituição é composta,
atualmente, pela reitoria, sediada em Montes Claros, e por onze campi: campus Almenara,
campus Araçuaí, campus Arinos, campus Diamantina, campus avançado Janaúba,
campus Januária, campus Montes Claros, campus Pirapora, campus avançado Porteirinha,
campus Salinas, campus Teófilo Otoni (BRASIL, 2013), conforme apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Mapa de abrangência do IFNMG por mesorregião

Fonte: IFNMG, 2016.

Pode ser observado que existem duas unidades implantadas como campus
avançado. Como parte da política de expansão, o IFNMG, conforme consta no documento
oficial, “elaborou-se estudos técnicos e encaminhou projetos ao MEC para implantação de
novos campi avançados para atendimento à todas as microrregiões da área de abrangência do
IFNMG” (BRASIL, 2013, p. 18).
Segundo a Portaria do MEC n.º 1.291/2013, a expansão dos Institutos Federais
poderá ocorrer mediante a constituição e a estruturação de duas unidades administrativas:
campus e campus avançado. A referida legislação prevê que o campus é a unidade voltada ao
exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao
atendimento das demandas específicas em sua área de abrangência territorial. Já campus
avançado significa que a unidade está vinculada administrativamente a um campus, ou, em
caráter excepcional, à reitoria, sendo destinado ao desenvolvimento da EPT por meio de

73

atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas,
prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de FIC. Assim, campus
avançados foram concebidos pela SETEC/MEC como unidades especializadas na oferta de
ensino técnico, de formação profissional continuada e de educação a distância.
O campus avançado Janaúba estava em fase de implantação em 2014, sendo
autorizado seu funcionamento pela Portaria do MEC n.º 27, de 21 de janeiro de 2015. Suas
atividades foram iniciadas no primeiro semestre de 2015. Já as atividades administrativas do
campus avançado Porteirinha iniciaram no primeiro semestre de 2015; os seus cursos, no
segundo semestre deste ano. Atualmente oferta os seguintes cursos: técnico em informática
para internet (modalidade presencial, nas formas concomitante e subsequente) e FIC
(operador de computador e instalações elétricas predial de baixa tensão). Cabe ressaltar que
os campi avançados dispõem de uma estrutura mais enxuta se comparados aos atuais campi
dos Institutos Federais.
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CAPÍTULO 3

PERCURSO METODOLÓGICO

Neste capítulo serão apresentados os princípios teóricos e metodológicos que
fundamentam epistemologicamente a pesquisa qualitativa na perspectiva do método do
materialismo histórico dialético de Karl Marx (1818-1883), em consonância com objeto de
estudo desta pesquisa: mudanças decorrentes da implementação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
Para melhor compreensão dessas abordagens, serão analisadas, inicialmente, as
origens e os pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa. Na sequência, será
discutida a abordagem metodológica ancorada no método do materialismo histórico dialético,
delineado em um estudo de caso de cunho qualitativo. Em seguida, discorre-se sobre as
abordagens aplicadas no campo empírico, no intuito de justificar as escolhas metodológicas
aplicadas ao processo de construção dessa investigação, ou seja, o tipo da pesquisa, os
instrumentos de produção de informação, o lócus da investigação e a caracterização dos
sujeitos participantes da pesquisa. Por fim, será apresentada a técnica adotada para a análise
dos dados, qual seja, a Análise de Conteúdo, referendada por Bardin (1977).

3.1 Pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa

No que diz respeito aos pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa,
historicamente a humanidade sempre buscou o conhecimento da realidade fazendo perguntas
em busca de soluções. Na sociedade ocidental, segundo Minayo (2015, p.9), “a ciência é a
forma hegemônica da construção da realidade”, entre outras razões pelo fato de que os
cientistas estabelecem “uma linguagem fundamentada em conceitos, métodos e técnicas para
a compreensão do mundo, das coisas, dos fenômenos, dos processos e das relações”
(MINAYO, 2015, p. 10). Assim, a pesquisa estabelece a conexão entre a indagação e a
construção dessa realidade.
Ludke e André (1986, p. 1) afirmam que “para fazer a pesquisa é preciso
promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre
determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. Nesse sentido,
emerge o caráter social da pesquisa, em especial no campo educacional, imbricada de
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dimensão histórica complexa e que não pode ser simplesmente quantificada, medida por
variáveis básicas, como previa o modelo positivista estabelecido pelo filósofo francês
Augusto Comte. Assim, os investigadores da pesquisa qualitativa, ao estudarem os fenômenos
educacionais acreditam que, por ter uma dimensão complexa e flexível, nesse tipo de estudo
não há compatibilidade com a rigidez do modelo positivista, como se fosse uma pesquisa
experimental, como ocorre nas ciências físicas e naturais. Nessa mesma linha de
entendimento, Goldenberg (2001, p. 14) afirma que “na pesquisa qualitativa a preocupação do
pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição,
de uma trajetória”.
Vale ressaltar que no desenvolvimento da pesquisa qualitativa não há
impedimento quanto ao uso combinado com alguns elementos da pesquisa quantitativa
exigidos pelo próprio objeto investigativo, tais como dados estatísticos, numéricos, gráficos,
dentre outros.
Desse modo, na abordagem qualitativa, o sujeito ou o objeto da pesquisa, o
pesquisador e seu objeto da pesquisa podem estar intrinsecamente relacionados. Os princípios
éticos e procedimentos metodológicos do pesquisador vão orientar e conduzir sua pesquisa
sem estar, necessariamente, em uma posição de neutralidade, embora deva conduzir a
pesquisa dentro do rigor do trabalho científico para obter a validação científica. Surgem,
assim, no campo educacional, novos métodos de investigação e abordagens diferentes das
tradicionais.
A abordagem qualitativa reveste-se, portanto, de novos métodos, procedimentos
metodológicos, técnicas de estudo que vão ao encontro da busca de soluções para os desafios
educacionais, uma vez que a epistemologia qualitativa privilegia a expressão subjetiva dos
sujeitos da pesquisa. Como exemplo dessas novas abordagens qualitativas surgiram a
pesquisa etnográfica, a pesquisa-ação, a pesquisa autobiográfica, a pesquisa participante, o
estudo de caso, entre outros.
Vale ressaltar que esta pesquisa posiciona-se no viés qualitativo da abordagem
científica, mesmo utilizando alguns dados quantitativos e gráficos, instrumentos considerados
necessários para a compreensão da realidade analisada.
A investigação qualitativa possui cinco características básicas, na perspectiva de
Bogdan e Biklen (1994). São elas:
a) “Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural,
constituindo o investigador o instrumento principal” (p. 47). Essa característica
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estabelece que o investigador qualitativo obtém as informações de seu estudo em
contato direto com o objeto de estudo. É pertinente ressaltar que nesta pesquisa
esteve presente essa característica, pois as informações foram obtidas diretamente
no campo da pesquisa, isto é, no campus de Salinas do Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais.
b) “A investigação qualitativa é descritiva” (p. 48). Essa segunda característica
valoriza o detalhamento dos dados, isto é, são minuciosamente analisados,
caracterizados, descritos, entendendo ser fonte de informação valiosa para a
melhor compreensão do objeto analisado.
c) “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que
simplesmente pelos resultados ou produtos” (p. 49). Conforme essa característica,
há a preocupação em entender como se dá o processo, e não simplesmente o
resultado. O pesquisador interage no contexto social visando conhecer e entender
como o processo se organiza. Essa característica também esteve presente neste
estudo, no sentido de verificar quais as mudanças ocorreram com a implantação
do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – campus Salinas, sobretudo em
sua transição.
d) “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma
indutiva” (p. 50). Significa que os investigadores não estão preocupados em
responder hipóteses predefinidas. Ao contrário, é no desenvolvimento de sua
pesquisa que vão surgindo as informações essenciais à sua investigação. A priori,
as informações são amplas e vão se afunilando no decorrer da pesquisa, tornandose, ao final, mais pontuais e específicas.
e) “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (p. 50). Na
abordagem qualitativa, os investigadores vão ao encontro das percepções, das
impressões, dos sentidos que os sujeitos da pesquisa atribuem aos fatos e
circunstâncias. Desse modo, preocupa-se em entender qual o significado que os
sujeitos dão em sua vivência no cotidiano, em seu contexto social.

3.2 Abordagem Metodológica: materialismo histórico dialético

Assim como as teorias, o método representa uma questão sine qua non para o
processo de investigação nas ciências sociais e humanas. Para Severino (2007), o método
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científico difere do senso comum, bem como das diversas expressões de subjetividade
humana, como a filosofia, a arte e a religião. Método científico, portanto, para Severino
(2007, p. 102), “trata-se de um conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais
que permitem o acesso às relações causais constantes entre os fenômenos”. Pádua (2011, p.
26) assegura que o “método substitui os mitos, as religiões, pela racionalidade, pela lógica,
pela objetividade, a fim de captar e manipular uma realidade a partir de uma base
experimental”.
Nesse sentido, o método refere-se ao caminho a percorrer com base no arcabouço
teórico que o fundamenta para se chegar a um determinado fim. Segundo Cervo e Bervian
(1996, p. 20), “o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários
para atingir um fim dado ou um resultado almejado”. O método científico é, pois, um
procedimento sistemático que busca a realidade dos fatos por meio da investigação
direcionada por algum problema de pesquisa. Além disso, estes autores asseveram que o tipo
do método utilizado na pesquisa depende do problema analisado, isto é, do objeto da pesquisa
e do objetivo da investigação.
Por se tratar de uma pesquisa no campo educacional, é importante considerar,
conforme Triviños (2012), as três principais correntes do pensamento contemporâneo que
mais têm orientado a pesquisa em educação e em ciências sociais: o positivismo, a
fenomenologia e o marxismo, todas inseridas na abordagem da pesquisa qualitativa. Para a
realização desta investigação, optou-se pelo materialismo histórico dialético como quadro
teórico de referência, posto que é um método de interpretação da realidade concreta.
A doutrina marxista, conforme Triviños (2012), foi constituída na década de 1840,
tendo como fundador Karl Marx (1818-1883), que idealizou a concepção materialista do
mundo. Consoante com esses ideais, Andery e Sério (2004, p. 400) afirmavam que “para
Marx, a compreensão da sociedade devia basear-se na compreensão de suas relações
econômicas, mas não se esgotava aí: a compreensão real da sociedade implicava, também, o
entendimento das suas relações históricas, políticas e ideológicas”. Além disso, Andery e
Sério (2004) argumentam ainda que, ao analisar a sociedade, Marx percebe que a noção de
história e a transformação dessa sociedade se dão pelas contradições, conflitos e
antagonismos. Essas transformações não acontecem de forma harmônica e linear, mas é
sempre moldada pelas contradições criadas dentro dela, sendo fruto da ação dos próprios
homens. E para construir esse princípio, Marx elabora suas bases metodológicas e
epistemológicas articulando dois pressupostos: materialismo histórico e materialismo
dialético, que se constituíram após a metade do século XIX, efetivamente.
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O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo voltada para o estudo
da vida social, dos fenômenos da sociedade, da história e evolução da humanidade
(TRIVIÑOS, 2012). Ressalta, ainda, a ação das ideias que podem produzir mudanças
significativas nos fundamentos dos grupos sociais. Para Lênin (1987), ao aprimorar o
materialismo filosófico, Marx concebe o materialismo histórico, que possibilita o
conhecimento da sociedade humana. Segundo ele,

O materialismo histórico de Marx foi a maior conquista do pensamento científico.
Aos caos e à arbitrariedade, que até então reinavam nas concepções de história e de
política, sucedeu uma teoria científica notavelmente coerente e harmoniosa que
mostrou como, de uma forma de organização social, surgiu e se desenvolveu, em
seguida ao crescimento das forças produtivas, uma outra forma mais elevada –
como, por exemplo, o capitalismo nasce do feudalismo (LÊNIN, 1987, p. 59).

Em relação ao materialismo dialético, Triviños (2012, p. 23) assevera que este
“apoia-se na ciência para configurar sua concepção de mundo”, ou seja, reconhece a matéria
como essência do mundo. Além disso, busca a explicação dos fenômenos da natureza, da
sociedade e do pensamento de forma coerente, lógica e racional (TRIVIÑOS, 2012). Nesse
mesmo sentido, Andery e Sério (2004) destacam que o que Marx procura é descobrir a
contradição dos fenômenos, seus elementos antagônicos e o que leva à sua solução. Dessa
maneira, o enfoque dialético da realidade possibilita uma análise concreta da sociedade
moderna, extraindo os fenômenos sociais e suas contradições em um contexto real e
complexo, além de estabelecer as conexões que possivelmente estejam implícitas, tornando
transparentes as relações e as estruturas da sociedade. Frigotto (1994) ressalta que a dialética
materialista é um método de investigação e uma práxis, rumo à superação e transformação.
Assim, diante de uma perspectiva crítica de análise, o método materialista dialético pode
contribuir na construção de políticas educacionais mais eficazes e coerentes com a realidade
posta.
No universo teórico de Marx, seu método não surge repentinamente. Ao contrário,
surge após longos anos dedicados à análise da dinâmica e da estrutura da sociedade burguesa
— iniciada entre 1843 e 1844 —, sob o estímulo de Engels no que tange à economia política.

Somente depois de quase quinze anos de estudos, Marx formula os elementos centrais de seu
método, registrado na obra Introdução, redigida em 1857, conforme aponta Netto (2011).
Na perspectiva marxiana, Netto (2011) afirma que o pesquisador deve atentar para
a essência, ou seja, a estrutura e a dinâmica do objeto estudado, pois para conhecer e
compreender os fenômenos o pesquisador deve ir além da aparência, isto é, diferenciar como
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se apresentam e como são de fato, na realidade e em sua essência. O método materialista e
dialético é, nesse sentido, fundamental para revelar o que está por trás das aparências. Assim,
após a análise do objeto investigado, chega-se em sua essência composta de múltiplas
determinações.
Cabe destacar a importância da busca da essência do objeto desta investigação, na
tentativa de conhecer sua estrutura e sua dinâmica. Nesse contexto, o sujeito adquire papel
ativo e importante no processo da pesquisa, no intuito de perceber e estabelecer a diferença
entre a aparência e a essência nas e das estruturas analisadas (NETTO, 2011). Além disso, são
considerados indispensáveis para o êxito da pesquisa os instrumentos e as técnicas de
pesquisa, que, segundo Netto (2011), são os mais variados e adequados a cada tipo de
pesquisa.
O interesse da abordagem marxista recai sobre conhecimento do objeto na
realidade concreta, reafirmando a realidade histórica e materialista de sua teoria. Nesse
sentido, Netto (2011) ressalta que

Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da realidade,
do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento operado pelo sujeito):
começa-se pelo real e pelo concreto, que aparecem como dados; pela análise, um e
outro elemento são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da análise, chegase a conceitos, a abstrações que remetem a determinações a mais simples. [...]. Com
efeito, depois de alcançar aquelas “determinações mais simples”, teríamos que voltar
a fazer a viagem de modo inverso, porém com uma rica totalidade de determinações
e relações diversas. É esta ‘viagem de volta’ que caracteriza, segundo Marx, o
método adequado para a elaboração teórica (NETTO, 2011, p. 42).

Para o autor, o pesquisador deve ser capaz de abstrair a totalidade da estrutura do
objeto de análise, retirando do elemento abstraído a realidade concreta: aí reside sua a riqueza.
Dessa maneira, o método proposto leva à compreensão do fenômeno real, e não de
especulações. Vale ressaltar que, para Marx, o método não se define como um conjunto de
regras formais que o pesquisador define conforme sua vontade para adequar ao seu objeto de
estudo. Conforme Netto (2011), ocorre o contrário, ou seja, o que determina os procedimentos
a serem utilizados são as estruturas e a dinâmica do objeto. Portanto, o método implica, para
Marx, “uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe
o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas determinações”
(NETTO, 2011, p. 53).
Para Netto (1986), a realidade é extraída de forma fiel em sua totalidade,
possibilitando conhecê-la e transformá-la, na medida em que, de acordo com a teoria
marxiana, a sociedade compõe-se em sua totalidade, e não como um conjunto de partes que se
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integram em um todo, mas como um sistema dinâmico e contraditório inserido dentro de uma
estrutura social. Para tanto, o procedimento utilizado por Marx em seus métodos de pesquisa
consiste, segundo Netto (1986), em

aproximações sucessivas ao real; agarra a história dos processos simultaneamente às
suas particularidades internas. Um método que não se forja independentemente do
objeto que se pesquise – o método é uma relação necessária pela qual o sujeito que
investiga pode reproduzir intelectualmente o processo do objeto investigado
(NETTO, 1986, p. 31).

Ressalta-se, assim, a relevância da aproximação do objeto na pesquisa,
compreendendo o processo histórico e, consequentemente, alcançando a melhor compreensão
da realidade concreta analisada.
Nessa linha de entendimento, espera-se, com a utilização dessa abordagem, que
esta investigação proporcione condições de se conhecer a realidade da região onde se instalou
o Instituto Federal campus Salinas, sua conjuntura econômica, política e social, bem como a
construção identitária de um povo, por se tratar de campo educacional transformador,
considerada ainda ser dinâmica a realidade do Instituto Federal – campus Salinas, que recebeu
as alterações após a sua criação, isto é, de EAF Salinas para IFNMG – campus Salinas.
Dentro desse contexto, esta pesquisa, adotou o método do materialismo histórico
dialético, de Karl Marx, na medida em que se propõe realizar uma análise para maior
compreensão de mudanças ocorridas no campus Salinas após a criação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, por meio de uma análise histórica comparativa no âmbito
local e regional. Cabe ressaltar que a unidade analisada foi a mesma, ou seja, foram tratados
mais especificamente as mudanças ocorridas na transição da Escola Agrotécnica Federal de
Salinas para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – campus Salinas, comparando-as
em momentos históricos diversos. Portanto, esta pesquisa realizou-se com base nos fatos reais
dessa instituição de ensino, relacionados a um contexto social mais amplo.

3.3 Estratégias de pesquisa e procedimentos investigativos

Com o intuito de atender aos objetivos propostos nesta investigação, que trata-se
de um estudo de caso de viés qualitativo, foram escolhidos, para o enfoque e tratamento do
objeto, a análise bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. Para melhor

81

identificar a percepção dos sujeitos em relação ao objeto de estudo, foram utilizadas a
entrevista semiestruturada e a observação não participante.
3.3.1 Estudo de caso
Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa foi delineada por um
estudo de caso de cunho qualitativo, categoria de investigação em ciências sociais em que o
foco é uma unidade que se analisa de maneira aprofundada (YIN, 2001). Nesse entendimento,
o estudo de caso almeja a apreciação detalhada e intensiva de uma dada unidade social,
procurando estabelecer conexão entre a teoria e a prática. O objetivo do estudo de caso é,
conforme Godoy (1995, p. 25), “proporcionar a vivência da realidade por meio da discussão,
análise e tentativa de solução de um problema extraído da vida real”.
Neste caso, a unidade onde se realizou a pesquisa foi o campus do Instituto
Federal do Norte Minas Gerais localizado em Salinas. Como o interesse da investigação está
voltado a verificar um “caso” em particular, este tem valor em si por sua singularidade e
possibilidade de aprofundamento, não podendo ser generalizado, contribuindo para o estado
da arte do tema e para uma reflexão na própria unidade pesquisada (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
Destaca-se, portanto, que o estudo de caso é uma investigação empírica que
“investiga um fenômeno contemporâneo dentre de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001,
p. 32). Sob esta ótica, o presente estudo delineou-se por esta estratégia de pesquisa,
investigando o contexto empírico associado a um conjunto de procedimentos correlacionados.
Nesse contexto, a metodologia utilizada para esta pesquisa respalda-se na
abordagem qualitativa. A escolha pelo estudo de caso como estratégia de pesquisa justifica-se
por ser um estudo de uma unidade específica com limites definidos, incidindo sobre uma
instituição específica, qual seja a análise do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
campus Salinas, anteriormente conhecida como Escola Agrotécnica Federal de Salinas.
Entendendo que a metodologia qualitativa identifica-se com o estudo de caso, a
escolha da referida estratégia de pesquisa atende à necessidade da presente pesquisa, visto
que, conforme Yin (2001),

o estudo de caso permite uma investigação para se preparar as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida
individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em
regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN,
2001, p.21).
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Em consonância com esse entendimento, Goldenberg (2001, p. 33) afirma que, no
estudo de caso, “supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da
exploração intensa de um único caso”. Nesse sentido, com o intuito de alcançar os objetivos
dessa pesquisa, considera-se que o estudo de caso possa atender a tais expectativas, na medida
em que se buscou a análise holística sobre o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
campus Salinas, considerando essa unidade estudada como um todo, em busca da
compreensão de sua realidade, descrevendo o contexto social no qual está inserido,
canalizando-o para o alcance dos objetivos estabelecidos.

3.3.2 Procedimentos para produção de informação
Quanto ao tipo de pesquisa, este estudo teve enfoque na pesquisa descritiva.
Conforme destacam Cervo e Bervian (1996), a utilização da pesquisa descritiva procura
explicar o objeto de estudo a partir de observações, registro, análise e de referências teóricas
publicadas em documentos. Esse tipo de estratégia contribui para uma pesquisa mais ampla e
completa.
Segundo Severino (2007, p. 123), a pesquisa descritiva ou explicativa “é aquela
que além de registrar e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas causas”. Nessa
perspectiva, esse estudo descreveu minuciosamente a natureza e particularidades inerentes ao
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – campus Salinas, bem como suas especificidades,
em prol do alcance dos objetivos propostos.
Em relação à natureza das fontes utilizadas para abordagem e tratamento do
objeto de estudo dessa pesquisa, utilizou-se a análise bibliográfica, a pesquisa documental e a
pesquisa de campo, posto que tais técnicas não se excluem entre si; ao contrário,
complementam-se e possibilitam o aprofundamento do estudo a ser investigado.
Para o desenvolvimento dessa investigação foi realizada a análise bibliográfica, a
fim de contextualizar o processo histórico da educação profissional e tecnológica no Brasil,
contextualizando-a e analisando-a sob o viés das políticas públicas, bem como a emergência
dos Institutos Federais, sobretudo o processo histórico da criação do IFNMG – campus
Salinas. Marconi e Lakatos (2010, p. 166) asseguram que a “finalidade da pesquisa
bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou
filmado sobre determinado assunto”. Para tanto, foi realizada uma pesquisa junto aos registros
disponíveis em documentos impressos, como livros, artigos, dissertações, teses, periódicos,
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entre outros, em consonância ao nosso objeto de estudo. Nesse aspecto, o arcabouço teórico
efetivou-se por meio da análise bibliográfica e revisão de literatura.
Para ampliar a gama de informações dessa pesquisa, sobretudo quanto aos
aspectos institucionais do IFNMG – campus Salinas, utilizou-se também a pesquisa
documental. Segundo Severino (2007, p. 122), na pesquisa documental, “tem-se como fonte
de documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos
legais”. Assim, a pesquisa documental foi realizada por meio da análise de documentos
oficiais normativos da instituição pesquisada. Para tanto, foram pesquisados os documentos
na reitoria (Montes Claros) e nos setores do campus Salinas, a saber: biblioteca, setor de
tecnologia em informática, setor de recuros humanos, setor de registros acadêmicos (cursos
superiores), setor de registros escolares (cursos técnicos), Direção Geral, Diretoria de Ensino,
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Diretoria de Departamento de Extensão,
Núcleo de Supervisão Pedagógica, Coordenação de Assistência ao Educando, EaD, Diretoria
de Administração e Planejamento, Diretoria do Departamento de Administração e Finanças,
Diretoria do Departamento de Produção e Apoio ao Ensino e à Pesquisa.
As fontes documentais institucionais que subsidiaram o conhecimento do objeto
de análise foram: leis, resoluções, relatórios, ofícios, decretos, estatutos, plano de
desenvolvimento

institucional,

regimento

interno,

editais,

manuais

institucionais,

regulamentos, pareceres, diretrizes, portarias, avaliações, planejamento, fotografias, imagens.
Essa diversidade de documentos analisada é considerada importante fonte de dados na
pesquisa qualitativa, o que possibilitou conhecer a instituição e seus propósitos.
Salienta-se, neste contexto, a discussão e a relevância sobre o documento, sendo
imprescindível para o pesquisador lidar com suas fontes para que se consiga atingir a tão
almejada verdade histórica. Vale destacar, portanto, o uso do documento na pesquisa a partir
da concepção do historiador Marc Bloch (2001), que destacou a importância do historiador na
interação com o documento, ponderando que a produção historiográfica é resultado da escolha
e do posicionamento do historiador em relação aos seus objetos, fontes, abordagens e método,
bem como as perguntas e problemática que levarão ao documento histórico.
Assim, compreende-se que o pesquisador, ao investigar um fato, tem que tomar
certa posição ante o documento escolhido para análise e manter o máximo distanciamento
possível, impedindo, com isso, que influências pessoais corrompam a análise. Contudo, esta
posição pode e deve ser científica, ou seja, com base nas fontes e no método aplicado na
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análise. O autor lembra, ainda, que todos os documentos são valiosos, porém é fundamental
saber questioná-los, traçar uma direção e um objetivo quando utilizá-los.
Desse modo, a presente pesquisa traz a fonte documental escrita e histórica
enquanto evidência recortada sobre o passado, bem como o recurso da memória como fonte
de pesquisa, as quais trarão uma melhor compreensão do que se tenciona nesta pesquisa.
Já a pesquisa de campo foi realizada por meio da coleta dos dados nas “condições
naturais em que os fenômenos ocorrem”, como afirma Severino (2007, p. 123). A partir do
trabalho de campo foram obtidas as informações consideradas relevantes à análise do presente
estudo, tais como quantitativo de cursos, de servidores, de discentes, assim como a
infraestrutura da instituição, dentre outros. Com esse intuito, foram feitos os levantamentos
das informações pertinentes à pesquisa, inclusive por meio de conversas preliminares com
alguns sujeitos da pesquisa, sempre primando pelos procedimentos éticos de uma
investigação.
Esta pesquisa teve como lócus investigativo o Instituto Federal de Educação
Tecnológica do Norte de Minas – campus Salinas.
Com a promulgação da Lei n.º 11.892/08, a Escola Agrotécnica Federal de
Salinas passa a se constituir como Instituto Federal de Educação Tecnológica do Norte de
Minas, sendo uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
A escolha por essa unidade de análise (campus Salinas) justifica-se pela inserção
profissional da pesquisadora como servidora técnico-administrativa de nível superior no cargo
de pedagoga nessa instituição de ensino, além de ter vislumbrado a dimensão das
transformações ocorridas com a sua criação, possuindo grande potencial de desenvolvimento
social, cultural e econômico na região onde de instalou.
Vale ressaltar que, na pesquisa de campo, bem como na pesquisa documental,
utilizou-se o registro fotográfico como fonte de estudo para a pesquisa, não representando um
mero elemento ilustrativo, mas sim objeto de análise, o que contribuiu para a apreciação dos
resultados dessa pesquisa.
A escolha da imagem fotográfica como fonte para a pesquisa ancorou-se nos
apontamentos de Burke (2004), que propõe que a fotografia se institui como “evidência
histórica”. Isso quando pensada não apenas como ilustração ou uma mera aproximação do
leitor ao objeto estudado, mas como um tipo específico de fonte histórica que ocupa o seu
lugar ao lado de texto literário e de testemunhos orais. Como vestígio, a fotografia é uma
representação do passado vivido, capturado pela lente da câmera.
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Thielen (1992), ao falar sobre o uso da fotografia, assinala que esta se estabelece
como fonte histórica portadora de informações sobre realidades passadas, produzidas,
utilizadas e eleitas como meio de registro de práticas humanas – configurando-se como objeto
de memória (THIELEN, 1992). Nesse sentido, a fotografia, enquanto fonte para o pesquisador
ou historiador, expõe mais que uma mera ilustração do “real” ou mesmo do vivido. Torna-se
objeto de análise por comportar, dentro de sua representação, a elaboração de um discurso,
representando, também, vestígio do real. Assim, a fotografia ocupa uma dimensão social,
dando a quem olha a chave de leitura ante a imagem representada e as interpretações que ela
gera.
Dentro dessas perspectivas, o uso da fotografia na presente pesquisa se firma
como fonte da pesquisa na reconstrução de determinado momento histórico, pensada
enquanto representatividade fixada nas imagens e como instrumento de preservação dos
símbolos de um dado momento vivido.
Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, os instrumentos de produção
de informação escolhidos foram a entrevista semiestruturada e a observação não participante.
A entrevista surge, conforme Bogdan e Biklen (1994), como uma estratégia
central na perspectiva da investigação qualitativa, com vistas à análise do objeto de estudo, o
qual é descrito de maneira aprofundada. Neste mesmo sentido, Marconi e Lakatos (2011, p.
273) afirmam que a entrevista tem por objetivo “obter respostas sobre o tema ou problema a
investigar”. Szymanski (2010, p. 12) parte da constatação de que

a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação humana, em
que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos,
preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado.

Severino (2007, p. 124) afirma que a entrevista trata-se de uma “técnica de coleta
de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos
pesquisados”. Neste sentido, para esta investigação optou-se pela entrevista com questões
direcionadas e previamente estabelecidas, a fim de obter do universo de sujeitos entrevistados
respostas mais facilmente categorizáveis. Para tanto, elaborou-se um roteiro previamente
planejado (Apêndice B) para a realização das entrevistas, individuais e em profundidade,
tendo em vista o problema que se deseja investigar. Pretende-se, com a realização desse
procedimento, alcançar o objetivo específico acerca da identificação da percepção de
servidores do campus Salinas relativos às mudanças nesta instituição após a criação do
IFNMG.
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Outro procedimento utilizado para a coleta dos dados foi a técnica da observação,
a qual permeou todo o processo e que, conforme Godoy (1995), é uma técnica frequentemente
combinada com a entrevista.
Na observação não participante, conforme Marconi e Lakatos (2010 o
pesquisador entra em contato com a realidade analisada, porém não se integra a ela. Irá
presenciar os fatos, mas como espectador. Entretanto, o procedimento realizado possui caráter
sistemático. Nessa mesma linha de entendimento, Alencar (2000, p. 87) referindo-se à
observação não participante, afirma que o pesquisador “está presente no local onde o grupo
observado desenvolve suas ações. Todavia ele não se faz passar por membro do grupo, não
desenvolvendo as ações que os membros do grupo desenvolvem”. Para este autor, “a
observação é, provavelmente, o método que melhor proporciona ao observador meios para
apreender a noção de processo na vida social, ou seja, captar as ações em desenvolvimento”
(ALENCAR, 2000, p. 88).
Esses recursos constituem, portanto, importantes substratos para o estudo de caso
(YIN, 2001), ao proporcionar a reconstituição da trajetória organizacional vivenciada pelas
pessoas, assim como suas percepções, a partir da sua visão de mundo e concepção da
realidade, sobre os acontecimentos e mudanças que marcaram a história do IFNMG - campus
Salinas. Godoy (1995, p. 27) acrescenta que a “observação tem um papel essencial no estudo
de caso. Quando observamos, estamos procurando apreender aparências, eventos e/ou
comportamentos”.
Nesse aspecto, a técnica de observação não participante auxiliou a pesquisadora a
ter um contato mais direto com a realidade pesquisada, por fazer parte da instituição enquanto
servidora, possibilitando observar a dinâmica da instituição de forma peculiar, como uma
atenta espectadora. Além disso, a observação tornou-se um instrumento imprescindível para
esse processo, abstraindo do objeto de estudo as informações necessárias ao processo de
análise.
3.3.3 Os sujeitos da pesquisa
Para a seleção dos sujeitos desta pesquisa foi adotado o método de amostragem
conhecido como “bola de neve” (SPRADLEY, 1980 apud ALENCAR, 2000), no qual os
próprios entrevistados indicam outras possíveis pessoas que poderiam discorrer sobre temas
relacionados ao foco central do estudo. Por conseguinte, mesmo as pessoas que já foram
lotadas no campus Salinas e que não estão mais nesta unidade da instituição, seja por
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aposentadoria ou remoção, quando necessário,foram convidadas a colaborar com a pesquisa.
Assim, houve conversas informais entre a pesquisadora e alguns servidores no intuito de
indicarem os possíveis entrevistados que atendessem aos critérios desta investigação.
Tais procedimentos indicam a sequência circular que caracteriza este modelo de
pesquisa social (SPRADLEY, 1980 apud ALENCAR, 2000). A sequência circular de
pesquisa social inicia-se com a identificação do problema, que, apreciado por um paradigma
teórico, fornece os fundamentos para a formulação de questões ou hipóteses orientadoras da
pesquisa, a qual, por sua vez, conduzem à seleção dos métodos de coleta de informações
(SPRADLEY, 1980 apud ALENCAR, 2000).
Desse modo, o traço interativo da pesquisa qualitativa é enfatizado por Spradley
(1980 apud ALENCAR, 2000) como responsável pela dinâmica e profundidade da
investigação, permitindo a reconstituição de fatos, a checagem de suas evidências e
significados. O modelo interativo também possibilita a reformulação das questões de pesquisa
ou até mesmo do problema de pesquisa (ALENCAR, 2000).
Tendo em vista que o lócus desta pesquisa é o campus Salinas, foram realizadas
14 entrevistas com os servidores lotados no referido campus, sendo sete professores e sete
técnicos-administrativos em Educação, sendo 11 do sexo masculino e 3 do sexo feminino,
com perfis, cargos e funções variados, caracterizado por ser um grupo heterogêneo de
servidores. Dentre eles, 13 são servidores ativos e somente um é servidor aposentado. O
objetivo foi considerar a pluridade de olhares sobre o processo de implementação do IFNMG
– campus Salinas.
As entrevistas ocorreram no período entre junho a agosto de 2016 no próprio local
de trabalho dos entrevistados, com exceção de um servidor aposentado, que preferiu ser
entrevistado em sua residência. Neste universo, dois optaram por responder a entrevista por
escrito, enviando suas respostas para o e-mail institucional da pesquisadora. Todos assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O principal critério adotado para a escolha dos entrevistados foi a condição de o
servidor ter presenciado e/ou participado do processo de implementação do IFNMG,
sobretudo na transição de Escola Agrotécnica Federal de Salinas para o IFNMG - campus
Salinas. Por questões éticas, a identidade dos entrevistados foi preservada. Para tanto, optouse por caracterizá-los mediante os itens discriminados, conforme consta no Quadro 1, sendo
que os discursos dos mesmos foram trazidos para o corpo do texto baseado nas referidas
identificações.
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Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa
Identificação

Cargo

Formação acadêmica

Tempo de
atuação na
Instituição

E1

TécnicoAdministrativo
em Educação

19 anos

E2

TécnicoAdministrativo
em Educação

E3

Docente

E4

Docente

E5

Docente

E6

TécnicoAdministrativo
em Educação
Docente

Técnico em Agropecuária
Bacharel em Zootecnia
Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
Técnico em Agropecuária
Técnico em Informática
Curso superior em Gestão ambiental e pós em
geografia e meio ambiente.
Licenciatura em Educação Física Especialização em
Treinamento Desportivo
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente
Medicina Veterinária
Mestrado em Medicina Veterinária
Doutorado em Ciências Biológicas
Medicina Veterinária
Graduação em Licenciatura Plena em Técnicas
Agropecuárias
Mestrado em Zootecnia
Doutorado em Zootecnia
Graduação em História.
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente
Licenciatura em História
Titulação: Especialização em Gestão de Programas
de Reformas Agrárias e Assentamentos
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente

TécnicoAdministrativo
em Educação
Docente

Curso superior em Tecnologia de processos
gerenciais (EaD)

31 anos

Formação: Agronomia / Licenciatura em Ciências
Agrárias
Titulação: Mestrado em Agronomia - Fitopatologia
Doutorado em Ciências Biológicas - Bioquímica e
Biologia Molecular

24 anos

E10

TécnicoAdministrativo
em Educação

21 anos

E11

Docente

E12

Docente

Técnico em Agropecuária
Graduação em Pedagogia
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente
Curso Técnico profissionalizante em Química
Graduação em Licenciatura em Ciências –
Habilitação em Química
Especialização em Formação Empreendedora na
Educação Profissional
Especialização em Análise Instrumental
Especialização em Metodologia e Didática do Ensino
Mestrado em Química
Formação: Licenciatura em Filosofia
Titulação: Especialização em História
Mestrado em Educação Profissional Agrícola

E7

E8

E9

21 anos

32 anos

10 anos

29 anos

21 anos

12 anos

32 anos

23 anos
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Doutorado em Desenvolvimento Rural
E13

E14

TécnicoAdministrativo
em Educação
TécnicoAdministrativo
em Educação

Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática
Graduação em Administração e Especialização em
Administração Pública ( em andamento).
Técnico em Agropecuária
Curso superior de Tecnologia em Administração de
Pequena e Médias empresas.
Pós-graduação (Lato Sensu) Gestão Pública

20 anos

28 anos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A transcrição das entrevistas foi realizada na íntegra pela própria pesquisadora e
estudada minuciosamente, a fim de se obter uma análise criteriosa do conteúdo, o que
demandou tempo e esforço para garantir a fidedignidade dos relatos. Posteriormente, as
informações obtidas foram organizadas em três categorias para fins de análise (Quadro 2) e
discussão dos resultados.
3.4 Análise dos dados
O processo de análise, classificação e interpretação das informações coletadas
inicia-se, conforme Pádua (2011, p. 81), “após a coleta dos dados julgados pertinentes e
relevantes”. Assim, de posse dos dados ainda em seu estado bruto, iniciou-se a transformação
destes em resultados de pesquisa, o que envolveu uma série de procedimentos para
sistematizar, categorizar e tornar possível a análise pela pesquisadora.
Para a análise dos dados coletados, esta investigação apropriou-se da técnica de
análise de conteúdo referenciada por Bardin (1977), na perspectiva da pesquisa qualitativa.
Bardin (1977) designa o termo “análise de conteúdo” como

Um conjunto de técnicas das comunicações visando obter, por procedimentos,
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN,
1977, p. 42).

Na esteira desse raciocínio, a autora ressalta que a análise de conteúdo abrange a
sistematização e expressão do conteúdo das mensagens rumo à sua inferência e interpretação.
Além disso, por ser uma descrição analítica que se dá por meio de procedimentos
sistemáticos, “trata-se, portanto, de um tratamento da informação contida nas mensagens”
(BARDIN, 1977, p. 34).
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Percebe-se, porém, que a autora acrescenta que a intenção da análise de conteúdo
é a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 1977,
p. 38). Moraes (1999) ressalta que a análise de conteúdo possibilita reinterpretar as mensagens
e atingir uma compreensão de seus significados, ultrapassando o nível de uma leitura comum.
Em relação à aplicabilidade, essa técnica trabalha, tradicionalmente, com textos
escritos. No entanto, Moraes (1999) afirma que a matéria-prima da análise de conteúdo pode
ser oriunda de comunicação verbal ou não verbal, como cartazes, jornais, revistas, informes,
relatos, livros, gravações, entrevistas, fotografias, dentre outros. Entretanto, tais dados
precisam ser processados para possibilitar a compreensão, interpretação e inferência
necessárias para a análise de conteúdo.
O objetivo principal da análise de conteúdo “é a manipulação de mensagens
(conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir
sobre uma outra realidade que não da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 46). Por esse motivo,
essa técnica foi escolhida para a análise dos dados, em virtude dos objetivos propostos para
esta investigação, ou seja, compreender — em uma perspectiva analítica-descritiva —
aspectos humanos, legais e físicos do campus Salinas a partir da criação do Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais, em comparação com o período anterior, quando era Escola
Agrotécnica Federal de Salinas.
Para a organização da análise de conteúdo, Bardin (1977) prevê três etapas
fundamentais: a) a pré-análise; b) a exploração do material; c) o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação.
O procedimento da pré-análise compreende a fase de organização e sistematização
das ideias iniciais por meio da escolha dos documentos a serem estudados, retomando aos
objetivos propostos da investigação, além de elaboração de indicadores que orientem a
interpretação final. Nesta primeira etapa, realizou-se uma leitura de todo o material coletado,
no intuito de se obter um contato exaustivo com o mesmo, o que permitiu a escolha do
universo de documentos a serem analisados e interpretados nesta investigação.
A segunda fase consiste em explorar o material. Neste processo, os dados brutos
são codificados, transformados em unidades de registro26 e classificados em categorias, as
quais possibilitam a descrição das características relativas ao conteúdo dos documentos e, por
conseguinte, alcançar a compreensão do texto. A categorização consiste, conforme Bardin
26

A unidade de registro é a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a
considerar como unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial (BARDIN, 1977, p. 104).
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(1977, p. 117), “em uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto,
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os
critérios previamente definidos”. A análise categorial é, portanto, a classificação dos
elementos em categorias, identificando suas similaridades, permitindo o agrupamento e que
possuem significado para a análise. Dessa forma, fazem parte da análise de conteúdo a
codificação e a categorização, na medida em que classificar os elementos em categorias
permite o seu reagrupamento, em função de características comuns, sendo a passagem dos
dados brutos a dados organizados.
Segundo Moraes (1999), a categorização trata-se de um procedimento de
classificação que, por sua vez, acontece por semelhança ou analogia, segundo critérios
previamente estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios, acrescenta o autor,
podem ser semânticos, originando categorias temáticas. Nesse sentido, para o tratamento dos
dados desta investigação foi utilizada a análise categorial temática, pela construção das
categorias de acordo com os temas que emergiram dos textos em análise.
Outro aspecto abordado pelo referido autor refere-se ao fato de que as categorias
podem ser definidas a priori ou a posteriori. Neste estudo, foram definidas categorias não
apriorísticas, ou seja, foram sendo construídas ao longo do processo de análise e à medida da
inserção junto aos sujeitos da pesquisa, que emergiram ao longo do contexto das respostas dos
sujeitos da pesquisa.
É relevante ressaltar que a escolha por esta categoria, a posteriori, exigiu um
intenso esforço da pesquisadora no que tange à apreciação de todo o material analítico, bem
como o referecncial teorico que subsidiou a pesquisa, visando estabelecer relações existentes
entre os dados coletados, os relatos das entrevistas, assim como atentar para os objetivos
estabelecidos na pesquisa, articulados uns aos outros, almejando estabelecer um confronto
crítico de todos esses documentos em prol da identificação de mudanças ocorridas no campus
Salinas após a criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.
Desse modo, para a análise dos dados, a codificação dos materiais, a classificação
e a categorização, foram estabelecidas as seguintes categorias analíticas: Institucional, Cursos
e Investimentos, as quais foram divididas em unidades de registro, conforme detalhamento no
quadro a seguir:
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Quadro 2 - Categorias de análise da pesquisa
Categoria
Institucional

Cursos

Investimentos

Unidades de Registro
Caracterização
Documentos e Legislação
Ações e Programas e projetos
Infraestrutura
Ampliação de ofertas
Número de servidores e
discentes.
Arranjos produtivos
Recursos financeiros\ Verbas

de

Fonte: Elaborado pela autora.

Por fim, a terceira e última etapa do processo de análise de conteúdo consiste no
tratamento dos resultados obtidos, da inferência e da interpretação. Nessa fase, Bardin (1977)
considera que

Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (‘falantes’) e
válidos. Operações estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas (análise
fatorial) permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos,
os quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise.[...] O
analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor
inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que
digam respeito a outras descobertas inesperadas (BARDIN, 1977, p. 101).

Nessa mesma ótica, Moraes (1999) assevera que na análise de conteúdo é
pertinente não se limitar à descrição, visto que o pesquisador deve atingir uma compreensão
mais aprofundada do conteúdo das mensagens através da inferência e interpretação.
Em consonância com os referidos autores, para o tratamento dos resultados desta
investigação, os dados coletados foram transformados em conteúdo, baseando-se na
inferência da pesquisadora, sendo interpretados de modo que se evidenciem as informações
obtidas e, consequentemente, haja a significação e validade dessas informações. Essa etapa
possibilitou, portanto, as interpretações originadas do confronto das categorias com o material
empírico, o referencial teórico, os documentos, a observação e os objetivos propostos para
esta investigação, em busca de estabelecer relações com o contexto da realidade concreta,
buscando uma análise crítica-analítica mediante os procedimentos e instrumentos
supracitados, com o propósito de garantir a validade e confiabilidade à pesquisa. Ressalta-se
que foi um trabalho produzido de forma minuciosa e com cautela na análise desse processo.
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A apresentação dos resultados desta pesquisa e sua análise serão explicitadas com
maior detalhamento em seguida, no quarto capítulo.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como mencionado no capítulo 2, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
campus Salinas foi instituído pela Lei n.º 11.892/08, criado a partir da transformação da
extinta Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF Salinas), denominação que se manteve
até o final de 2008 quando foi criado o IFNMG. Até então, a EAF Salinas era uma escola que
ofertava ensino médio profissionalizante e ensino superior localizada no município de
Salinas/MG.
Este capítulo aborda as mudanças ocorridas no campus Salinas após o processo de
“ifetização”, utilizando-se como instrumentos a pesquisa documental, a pesquisa de campo, a
observação e as entrevistas, no intuito de refletir e analisar os dados obtidos, possibilitando a
discussão dos resultados. Ressalta-se a pertinência da visão dos entrevistados, uma vez que
estiveram inseridos neste espaço de mudanças, o que possibilita uma maior expressividade da
realidade concreta, descrevendo melhor como ela de fato ocorreu, para além do que está
expresso nos documentos institucionais que foram pesquisados.
Para a exposição dessa análise, este capítulo foi organizado em duas partes. Na
primeira parte apresentam-se os antecedentes históricos do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais – campus Salinas, marcando a trajetória do IFNMG. Para a construção da
segunda parte deste capítulo, subdividida em categorias27, buscou-se, a partir das entrevistas,
identificar e analisar as concepções, baseando-se na percepção daqueles que vivenciaram as
mudanças ocorridas no processo da implementação do IFNMG - campus Salinas. Para uma
análise mais enriquecida, buscou-se a complementação das informações obtidas alinhadas às
entrevistas, à análise documental e ao referencial teórico.
4.1 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas: antecedentes
históricos
Com o intuito de abordar o processo histórico do IFNMG – campus Salinas, onde
foi constituído o lócus investigativo do presente estudo, torna-se uma condição sine qua non
fazer uma breve apresentação sobre a cidade de Salinas para melhor compreensão desse
processo.
27

As categorias analíticas foram construídas na perspectiva teórica de Bardin (1977) e foram discriminadas no
quadro 2, apresentado no capítulo 3.
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A Vila de Santo Antônio de Salinas foi elevada à categoria de cidade em 04 de
outubro de 1887, pela Lei provincial n.° 3485. Em 14 de julho de 1891, sob a presidência da
Câmara Municipal, foi aprovado o estatuto do município de Santo Antônio de Salinas. Em 07
de setembro de 1923, foi mudada a denominação de Santo Antônio de Salinas para Salinas/
MG.28A Figura 3 ilustra a cidade em suas origens.

Figura 3 - Foto antiga da cidade de Salinas/MG

Fonte: IFNMG/ Salinas, 2016.

A origem do nome do município deve-se a descobertas de ricas jazidas de sal nas
margens do rio, hoje o rio Salinas, onde se formou o povoado (CEFET/JANUÁRIA; EAF
SALINAS, 2008.) Salinas está em uma região de clima semiárido predominantemente quente
por quase todos os meses do ano, que se caracteriza por um período de seca marcante, com
chuvas mal distribuídas e um outro período de chuvas torrenciais e espaçadas.
A cidade de Salinas está localizada a 650 km de Belo Horizonte, como demonstra
a Figura 4.

28

Disponível em: <www.salinas.mg.gov.br>. Acesso em: out.2016
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Figura 4 - Distância entre a cidade de Salinas a Belo Horizonte

Fonte: https://www.google.com.br/maps

O município fica localizado na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, formando
a sub-bacia do rio Salinas com os rios Matrona, Salinas, Bananal e Caraíbas, sendo os três
últimos perenizados pelas barragens de mesmo nome, que deságuam na margem esquerda do
rio Jequitinhonha, no município de Coronel Murta (MG). Sua vegetação é basicamente
formada por Caatinga, Cerrado, Matas Cadusífólicas e Mata Seca. A evolução urbana da
cidade tem apresentado significativos progressos, acompanhando a dinâmica da vida moderna
e em decorrência dos constantes empreendimentos nas últimas décadas.29 O município de
Salinas está localizado no norte de Minas, na divisa com o Vale do Jequitinhonha, como
demonstra a Figura 5.

29

Disponível em: <www.ifnmg.edu.br/salinas>. Acesso em: out.2016
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Figura 5 - Mapa do Norte de Minas Gerais por microrregião

Fonte: IFNMG, 2016.

Ao longo dos anos, a cidade vem se destacando pela tradição na produção
nacional de cachaça artesanal, sendo reconhecida internacionalmente como “Capital Mundial
da Cachaça”. A produção de cana de açúcar na cidade representa um das principais fontes de
emprego e renda do município, contribuindo para o desenvolvimento da região. Atualmente, a
abrangência geográfica de seu município compreende uma área de 1.861,653 km2, com uma
população de aproximadamente de 41.494 habitantes30, e densidade demográfica de 20,75
hab/km2, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A
Figura 6 abaixo dá uma noção da sede do município de Salinas.

30

Fonte: IBGE, Censo 2010
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Figura 6 - Vista áerea da cidade de Salinas

Fonte: Arquivo do IFNMG, 2016.

Para entender e descrever o processo histórico da criação do IFNMG - campus
Salinas torna-se imprescindível apresentar um histórico memorialístico, que se inicia na
década de 50, do século XX.
De acordo com o histórico disponibilizado no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI 2014-2018) do IFNMG, o campus Salinas foi implantado no período
marcado pelo aprofundamento da relação entre o Estado e a economia, em uma época de
efervescência do desenvolvimento econômico e da indústria nacional durante o governo do
presidente Juscelino Kubitschek (BRASIL, 2013). Para tanto, nessa época, houve altos
investimentos nas áreas de infraestrutura e na educação por parte do governo em prol da
formação de profissionais para atender as necessidades e metas do país em desenvolvimento,
diante do processo de industrialização por que passava o Brasil.
Diante desse contexto, em 1947, a Escola de Iniciação Agrícola de Salinas foi
criada por meio da intervenção do então deputado federal Dr. Clemente Medrado Fernandes,
com base no Decreto Federal n.º 22.470, de 20 de janeiro de 1947 e nas disposições do
Decreto-Lei n.º 9.613, de 20 de agosto de 1946. O dia 02 de setembro de 1953 marcou o
lançamento da “Pedra Fundamental” da Escola de Iniciação Agrícola de Salinas, dando início
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ao funcionamento de suas aulas no dia 1º de março de 1956, inaugurando, assim, o primeiro
ano letivo da referida escola31.
As primeiras construções iniciadas à época de sua criação foram feitas sob a
direção do seu primeiro diretor, o engenheiro agrônomo fitossanitarista doutor Abdênago
Lisboa32. A figura abaixo mostra o diretor Abdênago Lisboa reunido com sua família, em
1953, ano em que se iniciou a construção da escola.

Figura 7- O primeiro diretor da Escola de Iniciação Agrícola de Salinas com sua família

Fonte: Lisboa, 1992.

Sobre os primeiros passos para a construção da Escola de Iniciação Agrícola em
Salinas, Lisboa (1992) relata que

Dr. Medrado, em persistentes gestões junto ao então Ministro da Agricultura, João
Cleofas, e junto à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV) do
mesmo Ministério, conforme outros deputados já o faziam, conseguiu formar e
31
32

Fonte: PDI EAF SALINAS 2007
Abdênago Lisboa (1916-1977) diplomou-se na Escola Superior de Agronomia de Lavras, em 1938. Foi atleta,
escritor, professor de Química, Biologia, Matemática e Agronomia. Filiando ao Sindicato dos jornalistas de
Minas Gerais com espaço semanal no Suplemento Agrícola do “Estado de Minas”. Fundador e diretor de
escolas e jornais; membro da Academia Municipal de Letras de Minas Gerais; calígrafo, trabalhando sobretudo
para a UFMG; linguista (estudava teologia e a Bíblia em grego, hebraico, aramaico e latim, e falava 5 línguas).
Participou ativamente da vida social em Belo Horizonte e no Norte de Minas. Fonte: LISBOA, 1992.
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firmar convênio entre o Ministério da Agricultura e o governador de Minas Gerais
dr. Juscelino Kubistchek de Oliveira, para a instalação de uma Escola de Iniciação
Agrícola em Salinas (LISBOA, 1992, p. 254).

Lisboa (1992) ressalta ainda que esteve presente no lançamento da “Pedra
Fundamental” da referida escola o então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubistchek,
além de outras autoridades do meio político. Percebe-se o empenho dos governantes da época
no intuito de investir em instituições objetivando a formação de trabalhadores especializados.
A figura abaixo demonstra a fase da construção da referida escola.

Figura 8 - Construção da Escola de Iniciação Agrícola em Salinas

Fonte: Lisboa,1992.

O relato de um dos entrevistados dessa pesquisa ilustra bem essa cena, ressaltando
as dificuldades que os primeiros “fundadores” passaram com a construção da escola, já
comparando com o cenário atual:

Quando essa escola iniciou, o pessoal foi os desbravadores, pois era uma mata, era
uma fazenda, ficava isolada. Só tinha casa até na região do mercado, o resto tudo era
mata. E o pessoal que foi lá trabalhar, que era mais antigo, que começaram, que eu
cheguei a conhecer muitos deles quando eu cheguei na escola, foi realmente na base
da enxada, do enxadão, da foice, para começaram a construir. [...]. A cozinha
apertadinha, onde funcionam ali hoje os cursos a distancia, no antigo prédio
pedagógico, naquela área ali que funciona a cozinha, então essas dificuldades. A
escola só tinha dois vigilantes, um trabalhava durante o dia e o outro durante a noite,
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revezando. A escola era de terra, na época de chuva aquela lama. Hoje a escola é
toda calçada, as turmas da cozinha revezando (informação verbal).33

A fotografia a seguir (Figura 9) ilustra as condições de trabalho no início do
funcionamento da Escola de Iniciação Agrícola, cujos funcionários trabalhavam em móveis
improvisados, como caixotes de madeira, por exemplo.

Figura 9 - Condições de trabalho na Escola de Iniciação Agrícola de Salinas em 1956

Fonte: Lisboa, 1992.

Já a Figura 10 mostra alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, neste
caso artesanatos, em 1958.

33
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Figura 10 - Artesanatos produzidos pelos estudantes

Fonte: Lisboa, 1992

A Escola de Iniciação Agrícola de Salinas funcionou no período de março de
1956 a dezembro de 1963 e formava “Operários Agrícolas Especializados”. O curso era
equivalente às duas primeiras séries ginasiais. Posteriormente, passou a denominar-se Ginásio
Agrícola de Salinas, que funcionou de 1964 a 1969, elevando a duração do curso para quatro
anos, equivalente ao curso ginasial completo, acrescido da parte profissionalizante. Em 1969,
a instituição passou a denominar-se “Ginásio Agrícola Clemente Medrado” (1969 a 1979), em
homenagem ao seu criador.
A Lei n.º 5.692/71 extinguiu o curso que era profissionalizante de 1º ciclo, e na
sequência foi implantado o ensino de 2º grau. De acordo com o PDI da EAF Salinas (20072011, p. 7), “o ensino médio, na época, denominado de 2º grau, foi implantado em 1977 para
formação de Técnicos em Agropecuária”. Este curso, que funciona até os dias atuais, teve sua
a primeira turma de técnicos formados em 1980. Altera-se, nessa época, a antiga denominação
para Escola Agrotécnica Federal de Salinas/MG “Clemente Medrado”(1979 a 1993).
Em 1993, pela Lei n.º 8.731, de 16 de novembro, a instituição foi transformada
em autarquia vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, através da Secretaria de
Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), passando a ser denominada Escola Agrotécnica
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Federal de Salinas (EAF Salinas), conforme demonstra a Figura 11. Por meio desse processo
de “autarquização”, a EAF Salinas passou a possuir autonomia didático-pedagógica e
administrativa, o que possibilitou maior flexibilidade na sua gestão para o alcance de seus
objetivos.

Figura 11 - Escola Agrotécncia Federal de Salinas /MG

Fonte: IFNMG, 2016

Em observância ao Decreto n.º 2208/97, que determina em seu artigo 5º que a
educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do
ensino médio, a EAF Salinas separou as matrículas do ensino médio da educação profissional
de nível técnico. Posteriormente, o Decreto n.º 5154/2004 introduz flexibilidade à educação
profissional, estabelecendo a forma articulada do ensino técnico de nível médio ao ensino
médio, desde que respeitadas as diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação e
as exigências de cada instituição de ensino preconizadas em seu projeto pedagógico.
O Decreto n.º 2208/97, além de regulamentar a educação profissional, cria
o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP)34, sendo implementado pela
34

O Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP é uma iniciativa do Ministério da Educação
MEC, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego -MTb, que busca desenvolver ações integradoras
da educação e do trabalho, a ciência e a tecnologia, objetivando a implantação de um novo modelo de
educação profissional, que proporcione a ampliação de vagas, a diversidade de oferta e a definição de cursos
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Portaria Ministerial n.º 1005/97. Por meio do PROEP as instituições conveniadas ao
Programa receberam do governo federal investimentos, o que possibilitou a ampliação e
melhoria da infraestrutura institucional, além de proporcionar capacitação de docentes e
técnico-administrativos da educação profissional, construção de currículos por competência e
habilidades, bem como a ampliação de vagas nos cursos da educação profissional. Assim, a
expansão da rede federal foi viabilizada pelo financiamento do PROEP, o que permitiu que as
Escolas Técnica e Agrotécnicas Federais pleiteassem a sua transformação em CEFET. O
relato do entrevistado E11 ao ser questionado sobre o processo da transição da EAF Salinas
para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais demonstra este panorama:

Na ocasião da transição, bem, pouco antes dessa transição, pouco antes, algumas
Agrotécnicas transformaram em Cefet, por exemplo, a Agrotécnica de Januária
transformou-se em Cefet de Januária, que faz parte do nosso Instituto. Critérios até
então foram adotados: quem já estava aplicando um programa de financiamento do
governo. Salinas foi inscrito, foi aprovado, mas nessa época ainda não estava
aplicando. Me falhou a memória agora o nome do Programa, era um dinheiro
financiado pelo governo; então nós ficamos de fora. Depois surgiu outra
oportunidade de transformação da Agrotécnica para Cefet. Na ocasião eu era Diretor
de Ensino e nós inscrevemos a Agrotécnica de Salinas para a transformação em
Cefet. Justamente quando houve a mudança de governo com a entrada do governo
do PT, com o presidente Lula, então ele mudou as regras do Programa. Lembrei o
nome do programa: PROEP. Então, não era mais simplesmente o fato de se ter
implantado o PROEP e ter um curso de tecnologia. Criaram-se novos critérios e nós
estávamos atendendo a esses critérios quando então surgiu a ideia da transformação
da Rede Federal Tecnológica, as Agrotécnicas em Institutos Federais. Aí a gente já
estava meio caminho andado. Já tinha se discutido muito, não foi uma transição tão
dolorosa (informação verbal, grifo nosso)35.

Diante deste cenário de expansão da oferta da educação profissional, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União em parceria com os Estados,
municípios, Distrito Federal, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos
estabelecimentos de ensino, em 1994, a Lei n.º 8.948, que dispõe sobre a instituição do
Sistema Nacional de Educação Tecnológica é sancionada, transformando gradativamente as
Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais, integrantes do Sistema
adequados às demandas do mundo do trabalho e às exigências da moderna tecnologia. Teve seu marco inicial
em 24 de novembro de 1997 quando foi assinado pelo Governo Brasileiro o Acordo de Empréstimo e o
Contrato n.º 1052 OC/BR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, no valor de 250 milhões de
dólares, dos quais 50% são originários do Orçamento do MEC e 50% do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, perfazendo um total de 500 milhões de dólares. O PROEP visa à implantação da Reforma da Educação
Profissional, especialmente no que diz respeito às inovações introduzidas pela legislação, abrangendo aspectos
técnico-pedagógicos tais como a flexibilização curricular e a adequação à demanda, formação e avaliação por
competências, aspectos de gestão que contemplem a autonomia, a flexibilidade, a captação de recursos
próprios e a questão das parcerias bem como a expansão da Rede de Educação Profissional mediante
iniciativas do Segmento Comunitário. Disponível em: <http://www.faperj.br/?id=208.3.4>. Acesso em: 3 nov.
2016.
35
E11.

105

Nacional de Educação Tecnológica, em CEFETs, após processo de avaliação de desempenho
a ser desenvolvido sob a coordenação do Ministério da Educação e do Desporto, conforme
determina a referida legislação.
Nesse contexto, em 1997, o MEC considerando o disposto na Lei n.º 8.948/1994,
bem como o disposto no art. 6º do Decreto n.º 2.406/1997, publica a Portaria n.º 2.267, de 19
de dezembro de 1997, estabelecendo as diretrizes para elaboração do projeto institucional para
implantação de novos CEFETs.
Dessa maneira, cada instituição de ensino que almejasse a sua transformação em
CEFET deveria elaborar seu projeto institucional para submissão da análise e aprovação do
MEC. O projeto institucional deveria atender, dentre outras condições, as seguintes diretrizes:

comprovar a compatibilidade das instalações físicas, de laboratórios e de
equipamentos, relação dos cursos a serem ministrados, demonstração da existência
de recursos humanos condizentes com o projeto institucional, previsão de aporte de
recursos financeiros a médio e longo prazos, apresentação da proposta pedagógica
da instituição, dentre outros. (BRASIL, 1997).

A transformação das instituições em CEFET, inclusive as Escolas Agrotécnicas
Federais, dar-se-ia por decreto específico para cada instituição após a aprovação de projeto
institucional pelo MEC. Dentre alguns de seus objetivos, além da oferta de cursos de ensino
médio, ensino técnico destinado a proporcionar habilitação profissional, os CEFETs têm por
objetivo ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área
tecnológica (BRASIL, 1997). Assim, além de oferecerem a educação profissional técnica de
nível médio, os CEFETs passam a ofertar, também, o ensino superior, o que instigou várias
instituições a pleiteraram a transformação para a “cefetização”.
No ano de 1999, o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em
CEFETs é retomado, o que instigou o interesse da EAF Salinas em pleitear esse processo de
“cefetização”. Em 2002, a EAF Salinas iniciou um processo de tentativa de transformação em
CEFET, conforme consta a Portaria n.º 183/2002, constituindo a comissão responsável pela
realização das gestões necessárias, estudos e a formatação de projetos com vistas à
implantação de cursos superiores e a elaboração do projeto de transformação da EAF Salinas
em CEFET. Contudo, a solicitação não obteve êxito, somente algumas instituições que
pleitearam essa mudança foram contempladas, como por exemplo, o campus Januária, que foi
transformado em CEFET em 2002. Vale descatar que a EAF Salinas implantou, entre os anos
de 1997 a 2001, os seguintes cursos técnicos: Técnico em Agroindústria (1997), Técnico
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Agrícola com habilitações em Zootecnia e Agricultura (1998) e Técnico em Informática
(2001).
A grande expectativa na transformação das Escolas Agrotécnicas em CEFET era a
possibilidade de ofertar o ensino superior, visando, segundo Otranto (2010), à ampliação da
autonomia e à ascensão à categoria de instituição de educação superior. Os relatos a seguir de
alguns sujeitos entrevistados (E5, E8 e E12) anunciam esse desejo ao serem questionados
sobre a transição da instituição para o IFNMG:
A Escola Agrotecncia Federal de Salinas, pelo menos por duas oportunidades que eu
me lembro, tentou o processo de ‘Cefetização’, uma vez que só a partir de disso
nós poderíamos crescer e ministrar cursos superiores. Entretanto essas duas
tentativas na época da Escola Agrotécnica Federal de Salinas não obtiveram êxito. E
posteriormente, por uma política do próprio governo federal, a partir da união do
Cefet Januária, a Escola Agrotécnica de Salinas e o CEFET de Januária
transformaram-se, então, em IFNMG (informação verbal, grifos nossos).36
E no caso específico nosso da Escola Agrotécnica a gente estava praticamente 99 %
de certeza que iria virar o Cefet. Já estava o processo em andamento, já estava em
Brasília, só faltando sair a Portaria para fazer a transformação em Cefet. Era um
sonho da Escola, pois como o Cefet poderia criar os cursos superiores. Escola
Agrotécnica, para se criar curso superior, tinha que mandar o processo para Brasília,
esperar a aprovação, não se sabia quanto tempo demoraria. Só depois de aprovado
pelo MEC que poderia começar o curso. Enquanto Cefet não, ou seja, já poderia
criar o curso já e mandar a aprovação depois. Então, era sonho de tudo mundo ver o
cefet, com toda a autonomia (informação verbal, grifos nossos).37
Bom, essa história é muito viva em minha memória porque primeiramente havia
uma luta entre as Escolas Agrotécnicas do Brasil, da Rede, da Coabe, da
Coordenação da Setec, então havia uma corrida das escolas para a oferta de
cursos superiores. Então o desejo das Escolas era se transformaram em Cefet. Já
existiam algumas no Brasil, então as Escolas Agrotécnicas pretendiam isso. Então,
dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso, então um grupo de oito escolas
Agrotécnicas no Brasil foram selecionadas e se transformaram em Cefets. Assim as
outras ficaram a ver navios. Aí começou a corrida entre essas para poder também se
transformaram em Cefet. Com as mudanças de governo, para o governo de Lula, aí
houve uma alteração na legislação. Primeiramente todas as Escolas que
demonstrassem um projeto e um plano para um determinado curso superior, tendo a
infraestrutura básica, aí era liberado, mesmo sendo escola Agrotécnica ofertando o
ensino médio. Aí onde Salinas pleiteou o primeiro curso superior: Tecnologia em
Produção de Cachaça. E as outras Escolas começaram a trabalhar ofertando isso. E
sendo mais objetivo, em 2008, foi que se criou o projeto dos Institutos. E houve a
unificação de Salinas, como Escola Agrotécnica, e Januária como Cefet que tinha
conseguido já naquele momento anterior, e constitui o IFNMG, do Norte de Minas.
Então o processo de organização foi dessa maneira. E a partir de então veio a
estruturação. Salinas ofertando os quatro cursos de licenciaturas, com o curso de
Cachaça que já tinha, com o Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e
Engenharia de Alimentos. E continuando com os três cursos técnicos de Informática,
Agroindústria e Agropecuária (informação verbal, grifos nossos).38

36
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E8.
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Percebe-se, portanto, a intenção da EAF Salinas na “cefetização”, sendo uma
instituição que poderia ampliar a oferta de seus cursos, oferecendo, além do ensino técnico, a
educação profissional de nível superior, gozando de autonomia para a criação de cursos e
ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da educação profissional, como
regulamentado na legislação.
Em dezembro de 2004, a EAF Salinas implantou por meio a Portaria Normativa
n.º 4.243, de 22 de dezembro de 2004, o curso superior de Tecnologia em Produção de
Cachaça (área profissional: Agropecuária), o primeiro do gênero no mundo. O referido curso
teve seu início no ano de 2005, com a oferta de sessenta vagas anuais, sendo trinta vagas no
turno matutino e trinta vagas no turno vespertino.
Em 2007, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi
publicado o Decreto Federal n.º 6.095, de 24 de abril, estabelecendo diretrizes para o processo
de integração das instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no âmbito da Rede Federal de
Educação Tecnológica.
Para a operacionalização dessa transformação, o Ministério da Educação, por
intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), publicou a
Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007, que trata de apoio à implantação das novas
instituições federais de educação tecnológica, no âmbito do plano de expansão fase II da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Por meio deste documento, foram
apresentadas duas condições às instituições constituintes da Rede Federal que almejassem
aderir ao modelo de constituição do Instituto Federal. A primeira possibilidade seria mediante
a transformação de Centro Federal de Educação Tecnológica, de Escola Técnica Federal ou
de Escola Técnica vinculada à Universidade Federal. Percebe-se, neste quesito, que tais
instituições poderiam se transformar, por meio de um processo individual, em IF.
A outra condição seria mediante a integração de duas ou mais instituições federais
de educação profissional e tecnológica de um mesmo Estado. Nesse sentido, uma Escola
Agrotécnica Federal não poderia, individualmente, se transformar em IF. Para a criação do
IFNMG, foi necessário, portanto, a articulação da EAF Salinas com o Cefet de Januária, que,
de acordo com o PDI (2014-2018, p.14), “nesse período, o CEFET Januária e suas Unidades
de Ensino Descentralizadas (UNEDs) de Almenara, Arinos e Pirapora e a EAF Salinas se
uniram e propuseram a criação do IFNMG, sendo a proposta aprovada na íntegra pelo
MEC/SETEC”, o que pode ser constatato, também, pela fala do entrevistado E4 a seguir:
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Na época, foi uma questão meio rápida, porque a Escola Agrotécnica estava
pleiteando transformar em Cefet. E aí teve um momento politico para a criação
dos Institutos. E esse processo ficou um pouco parado, até que MEC deu a
sinalização para essa transformação, junção de Escolas Agrotecnicas e Cefets,
fossem para Institutos. Foi quando o Cefet de Januária, na época com o professor
Paulo, que era o diretor da época, fez o contato com a direção daqui para propor a
criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais com a junção, os benefícios.
Eles vieram, fizeram reuniões com os servidores, participei da reunião, teve reunião
com os alunos da época para mostrar os benéficos, importância, o que teria de bom,
para mostrar as possiblidades se a gente não transformasse em Instituto e não
aproveitasse a oportunidade, que ficaria em perspectiva de pouco crescimento. E
era uma tendência nacional, uma política nacional, enfim, a propostade junção de
Januária e de Salinas, com a reitora em Montes Claros, campus Montes Claros,
Almenara, Araçuaí, Pirapora e Arinos, além de Januária e Salinas (informação
verbal, grifos nossos).39

Assim, o IFNMG nasce mediante integração do Cefet Januária e da EAF Salinas,
aderindo ao plano de expansão do governo federal no que tange à Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, adequando-se à “nova institucionalidade”. Tal proposta baseou-se
na ampliação da oferta de cursos desde a educação profissional técnica de nível médio até a
superior, com as graduações tecnológicas, formação de professores e pós-graduaçao, tanto na
modalidade presencial quanto à distância.
Sobre este processo histórico, a fala do entrevistado E12, rica em detalhes,
possibilita a visualização deste cenário:

Esse processo histórico é de 65 anos. Como eu já tinha dito, só resumindo, Salinas e
Januária, as mais velhas, com mais de 60 anos de existência, veio da Rede antiga; as
duas têm um papel relevante pela sua infraestrutura e também maturidade histórica
de maior tempo, as duas têm esse papel de serem protagonistas nesse processo por
terem maior infraestrutura, maior quadro de funcionários, maior experiência, tem
esse papel de serem protagonista no desenvolvimento completo de toda essa área de
abrangência que corresponde a 40 % do território de Minas Gerais, a área do
IFNMG. Então, é muita responsabilidade. Então, eu vejo que é preciso lançar mão
desse nosso papel da educação diferenciada pelo poder tecnológico, principalmente
não só da economia do agronegócio, porque nós temos esse perfil de Escolas
Agrotécnicas, em que nossos cursos superiores e técnicos a grande maioria está na
área da agropecuária e agronegócio, mas também na área da agricultura familiar, os
pequenos produtores. Inclusive no momento está ensaiando essa percepção, porque
até o então também as Escolas Agrotécnicas não conseguiam contemplar. Os alunos
eram formados mas dentro da educação convencional voltados para a tecnologia do
agronegócio. E hoje a própria comunidade começa a reivindicar e participar desse
processo. E o próprio Instituto já está ensaiando e se preocupando em como vir a
atender a esse público, que é grande parte dessa área. Então o desenvolvimento local
atendendo as características diversas, do agronegócio e da agricultura familiar.
Então, a demanda é grande e nós estamos apenas no início do processo de
intervenção em colaborar para a mudança dessa realidade. Eu vejo que o potencial é
grande, o quadro de funcionários é bem qualificado, mas nós estamos ensaiamos
diante da grande demanda que temos (informação verbal, grifos nossos).40
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Desse modo, em 2008, foram criados 38 Institutos Federais de Educação Ciência
e Tecnologia em todo o país, por meio da Lei n.º 11.892/08, entre os quais o IFNMG – que
resultou da integração do CEFET Januária com a EAF Salinas. A EAF Salinas, depois de
mais de meio século de existência, se transforma em Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas – campus Salinas, e se insere em um significativo processo de
transformação e desenvolvimento socioeconômico na região onde se instalou, como pode ser
observado na próxima seção.
4.2 Mudanças ocorridas com a criação do Instituto Federal – Campus Salinas

Pretende-se, nesta seção, apresentar os resultados da unidade analisada em
profundidade por meio da metodologia apresentada e da análise proposta para esta pesquisa.
Busca-se, deste modo, apresentar os dados e a análise referentes ao processo de criação do
IFNMG – campus Salinas, tendo como subsídios os relatos dos sujeitos entrevistados,
conjugados com a documentação relacionada à temática, bem como o referencial teórico, a
fim de tentar responder a questão central dessa investigação: quais mudanças ocorreram no
campus Salinas com a criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no que diz
respeito a mudanças institucionais, nos cursos e nos investimentos? Como essas mudanças
são percebidas na perspecita de servidores do IFNMG –campus Salinas?
Cabe ressaltar a relevância da análise histórica comparativa e transformações
pelas quais passaram as instituições, isto é, da EAF Salinas para o IFNMG –campus Salinas,
confrontando os documentos e legislações relativas a estas instituições, juntamente com as
percepções dos entrevistados nesta investigação, apresentando os resultados das mudanças
que ocorreram devido à sua transformação institucional.
Para a análise desse estudo, as categorias analíticas estabelecidas foram
organizadas de modo a propiciar um confronto entre os relatos dos sujeitos desta pesquisa, os
documentos institucionais do IFNMG, bem como os aspectos legais e normativos envolvidos
no processo de implementação desta instituição.
Conforme anunciado anteriormente, foram entrevistados 14 servidores do IFNMG
- campus Salinas, sendo que as informações advindas desse processo foram organizadas em
três categorias analíticas, consideradas essenciais para nortear todo o processo de análise dos
dados e a conjuntura do processo de mudanças após a implementação do IFNMG:
Institucional, Cursos e Investimentos. Tais categorias foram divididas em subcategorias com
vistas a apresentar com mais detalhes as transformações ocorridas após a criação do IFNMG.
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4.2.1 Categoria Institucional
Como citado anteriormente, o IFNMG é fruto da integração entre o CEFET
Januária e a EAF Salinas, dentro do plano de expansão do governo federal, sendo uma
instituição que articula a educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de
educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. Convém
ressaltar que essas instituições já existiam e passaram por novas estruturações até se
transformarem em Institutos Federais.
De acordo com o histórico do IFNMG apresentado no Manual do Servidor
(BRASIL, 2014), estas duas instituições,

começaram a construir sua história na metade do século passado, como Escolas
voltadas para os pobres e desfavorecidos, preferencialmente, o pequeno produtor
rural, o mesmo propósito que deu origem a da Rede Federal de Educação
Profissional em 1909, como Escolas de Aprendizes e Artífices, pelo então presidente
Nilo Peçanha (BRASIL, 2014, p. 8).

A transformação da EAF Salinas em IFNMG - campus Salinas, trouxe, ao longo
dos anos, transformações de ordem legal, objetivos, nomenclaturas, infraestrutura, dentre
outros, em virtude do processo de implementação dos Institutos Federais, sob as diretrizes da
Lei 11.892/2008.
Para explicitar essas mudanças no viés institucional, apresenta-se a categoria
Institucional, que foi subdividida em unidades de registro para melhor especificar o processo
pelo qual a referida instituição passou, cujas evidências acerca dessas mudanças serão
apresentadas nos próximos tópicos.

4.2.1.1 Caracterização

Com a promulgação da Lei n.º 11.892/08, Salinas passa a ser uma das unidades de
ensino integrantes do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Norte de Minas, uma
autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Conforme já mencionado, de EAF Salinas a
IFNMG a instituição sofreu modificação no que tange à natureza jurídica, conforme
demonstra o Quadro 3.
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Quadro 3- Natureza jurídica da EAF Salinas e do IFNMG
Instituição
EAF Salinas

IFNMG

Natureza
Autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, detentora de
autonomia administrativa, técnica, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
Autarquia federal de educação superior, básica e profissional, vinculada
ao Ministério da Educação, pertencente à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, detentora de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar.

Fonte: Lei n.º . 8.731/1993 e Lei n.º 11.892/2008.

Como descrito no quadro acima, EAF Salinas era dotada de autonomia
administrativa, técnica, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
De acordo com o PDI (2007-2011), a EAF Salinas era “uma instituição
especializada na oferta de educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de
ensino, com atuação prioritária na área tecnológica” (BRASIL, 2007, p. 45). O referido
documento prevê que a autonomia administrativa está condicionada ao atendimento do que
prescreve o direito administrativo por meio das suas diversas fontes, ou seja, a lei, a doutrina e
a jurisprudência.
A autonomia patrimonial garante à EAF Salinas a aquisição de bens móveis,
imóveis e valores, independentemente de autorização, observada a legislação pertinente. Já a
financeira prevê que os recursos financeiros são oriundos de dotações anualmente
consignadas no orçamento da União, além de outras possibilidades, como doações, auxílios e
subvenções que lhes venham a ser concedidos.
Em relação à autonomia didático-pedagógico e disciplinar, a EAF Salinas gozava
de autonomia para criar, ampliar e remanejar vagas, organizar e extinguir cursos técnicos de
nível médio. Além disso, poderá criar curso superior de tecnologia mediante autorização do
Ministério da Educação, observada a legislação em vigor.
Percebe-se que a EAF Salinas já era uma autarquia federal independente,
detentora de autonomia, própria de entes autárquicos. Observa-se que, após a transformação
em IFNMG, a instituição permanece como autarquia federal, entretanto subordinada a uma
autarquia pertencente à Rede Federal de Educação Profissional, mesmo que dotada de
autonomia.
Referindo-se ao termo “autarquia”, Pacheco (2011) assevera que
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possui sua origem na noção de poder próprio e relaciona-se ao desenvolvimento do
processo de administração do Estado quando da atribuição de personalidade jurídica
a alguns serviços de interesse estatal ou da coletividade, mantendo-se, porém, o
controle sobre sua execução, ou seja, a administração indireta. (PACHECO, 2011,
p.59).

Nessa perspectiva, ressalta-se que as autarquias são entes administrativos
autônomos, porém não são autonomias, afirma Pacheco (2011). Neste sentido, elas não
podem legislar por si mesmas, devendo obedecer às leis estabelecidas pela entidade que a
criou. Trata-se, portanto, “de instituição pública-estatal dotada de determinado grau de
autonomia limitada aos objetivos definidos pelo Estado através de políticas públicas
vinculados a sua natureza”. (PACHECO, 2011, p. 60). Acrescenta que soberania é uma
prerrogativa da nação, delegada pela população. Assim, a autonomia das instituições se exerce
nos limites de um projeto de país escolhido democraticamente pela população por meio do
voto (PACHECO, 2011).
De acordo com o documento Proposta para constituição do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFET do Norte de Minas, 2008,
com a transformação de EAF Salinas para IFNMG a proposta da instituição pautava-se na

implantação de novos cursos, ampliando sua perspectiva de atuação tais como a
oferta de educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo, em todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível médio,
reafirmando a verticalização como um dos princípios; ofertar a educação básica, a
licenciatura e bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia são
componentes determinantes, bem como ofertar estudos de pós-graduação, Lato e
Stricto Sensu (CEFET/JANUÁRIA; EAF SALINAS, 2008).

Verifica-se a importância da autonomia, neste contexto, para se concretizar tais
anseios. Na concepção de Pacheco (2011), autonomia pressupõe a liberdade de agir ou, em
outras palavras, a possibilidade de autogestão, autogoverno, autonormatização, ocorrendo em
sistemas relacionais, em contextos de interdependência. Nessa linha de pensamento, os IFs
possuem a prerrogativa, em virtude da autonomia, de criação e extinção de cursos e emissão
de diplomas nos limites de sua área de atuação territorial, conforme prevê o parágrafo 3º do
artigo 2º da Lei no 11.892/2008. Pode-se inferir, portanto, que é assegurado aos IFs, dentro da
sua área territorial de abrangência, ou seja, seus campi, a criação de cursos, mediante
autorização do Conselho Superior.
Os Institutos Federais foram, portanto, concebidos como instituições de natureza
jurídica de autarquia, detentoras da autonomia administrativa, patrimonial, financeira,
didático-científica e disciplinar. Contudo, essa prerrogativa foi questionada por algumas
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instituições à época da “ifetização”. Nesse aspecto, no caso das Escolas Agrotécnicas
Federais, Otranto (2010) aponta entre alguns argumentos contrários a não adesão ao modelo
dos Institutos a perda da identidade e da autonomia na organização do seu trabalho. Mesmo
dotados de autonomia, os IFs sofrem limitações quanto à execução de algumas atividades
institucionais, afirma a autora.
Outra questão evidenciada por alguns entrevistados que trabalhavam na EAF
Salinas remete-se à mudança na identidade visual, inclusive na logomarca, deixando saudades
daquele tempo. Porém, para outros não houve essa perda na transição, pois criou-se uma única
identidade, a do IFNMG. Neste processo de transformação, a EAF Salinas possuía sua marca
com as cores institucionais, ou seja, com suas característica próprias. Após a transformação
em IFNMG essas peculiaridades foram destituídas, dando lugar a uma identidade única a
todos os Institutos Federais do Brasil. De acordo com as informações contidas no manual de
aplicação da marca Instituto Federal, em sua concepção original,

a marca IF foi construída sobre a ideia do homem integrado e funcional. Observe
que o seu corpo utiliza-se de módulos encaixados, num formato de rede. A marca
busca reﬂetir o pensamento humano como ideia central e objeto da educação,
formação e capacitação. A marca do IF possui três cores. O pensamento forte,
expresso e com energia, é representado com o uso da cor vermelha. Como na
ecologia, o verde expressa a harmonia e integração na rede (BRASIL, 2015).

Diante de tais modificações, a EAF Salinas, agora IFNMG, apresenta-se
visualmente com as cores verde e vermelho, definidas pelo governo federal. Tais mudanças
podem ser observadas na figura abaixo.
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Figura 12 - Logomarcas da EAF Salinas e do IFNMG
Instituição

Identidade visual

EAF Salinas

IFNMG

Fonte: Manual de Aplicação da Marca Instituto Federal 3ª Edição, 2015 - instituído pela Portaria Setec/MEC n.º
31, de 15 de setembro de 2015.

Outra característica de previsão legal é que os IF são equiparados às universidades
federais no que tange à regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de
educação superior. Entretanto, apesar de a lei equipará-los às universidades federais, constatase uma limitação de oferta de cursos de educação superior, em se tratando de aérea de
abrangência.
Neste aspecto, Pacheco (2011) observa uma clara distinção entre o que se aplica a
esses institutos e o que se aplica às universidades. Segundo o autor, essa distinção incide
sobre o credenciamento de campus fora da sede, ou seja, no caso das universidades, estas
poderão solicitar credenciamento de campus em município diverso da área de abrangência
geográfica do ato de credenciamento em vigor, desde que no mesmo Estado. No caso dos IFs,
estes só poderão criar cursos dentro dos limites de sua área de atuação territorial. Diante do
exposto, percebe-se que os Institutos transformaram-se em instituições de ensino superior sem
galgar, todavia, status de universidade, sendo limitada a sua autonomia.
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4.2.1.2 Documentos e legislação

Quanto aos aspectos legais, normativos, orientadores do processo de
implementação dos Institutos Federais, convém estabelecer um comparativo entre a EAF
Salinas e o IFNMG sob o viés dos propósitos de cada instituição.
Para tanto, considerou-se relevante analisar os objetivos dessas instituições
baseados nos documentos institucionais e legislação relativa à temática, ou seja, seus
propósitos, intenções e perspectivas de atuação em prol do desenvolvimento socioeconômico.
Para facilitar a visualização dos objetivos da EAF Salinas, dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia e do IFNMG, os mesmos foram organizados no Quadro 4.
Nesta análise, foram apreciados os objetivos das referidas instituições, sobretudo as
semelhanças e diferenças encontradas na comparação entre elas.

Quadro 4- Objetivos da EAF Salinas, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia e do IFNMG
EAF Salinas
Objetivo Geral:
- Ministrar
cursos
profissionalizantes em todos
os níveis e modalidades de
ensino,
capacitando
profissionais para o mundo do
trabalho e investindo no
fortalecimento da cidadania.
Objetivos Específicos:
- Consolidar esforços para sua
transformação
em
Centro
Federal
de
Educação
Tecnológica;
- Colaborar
com
o
desenvolvimento
agropecuário, agroindustrial
e de serviços da região, através
de ações articuladas com o
setor produtivo e a sociedade
em geral;
- Aprimorar
e
desenvolver
modelo de organização e gestão
com padrões adequados de
efetividade, confiabilidade e
capacidade
de
respostas,
implantando mecanismos de
planejamento
participativo
como forma de propiciar o

Institutos Federais
I - ministrar educação
profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados,
para os concluintes do ensino
fundamental e para o público
da educação de jovens e
adultos;
II - ministrar cursos de
formação
inicial
e
continuada de trabalhadores,
objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento,
a
especialização e a atualização
de profissionais, em todos os
níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional
e tecnológica;
III - realizar pesquisas
aplicadas, estimulando o
desenvolvimento de soluções
técnicas
e
tecnológicas,
estendendo seus benefícios à
comunidade;
IV - desenvolver atividades
de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da
educação
profissional
e
tecnológica, em articulação

IFNMG
I. desenvolver atividades de
acordo com os princípios e
finalidades da educação
profissional e tecnológica,
em articulação com o mundo
do trabalho e os segmentos
sociais, e com ênfase na
produção, desenvolvimento e
difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos;
II. estimular e apoiar
processos educativos que
levem à geração de trabalho
e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do
desenvolvimento
socioeconômico local e
regional;
III. realizar ações voltadas
preferencialmente para a
população em situação de
risco, colaborando para a
diminuição
das
desigualdades sociais através
da indicação de soluções
para inclusão social, geração
de oportunidades e melhoria
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-

-

-

-

-

-

necessário
dinamismo
e
comprometimento
com
o
projeto de desenvolvimento
institucional;
Organizar e implementar a
gestão de pessoal, mediante a
execução de uma política de
Recursos
Humanos,
que
valorize a competência docente,
a gestão acadêmica e os
processos administrativos e de
planejamento;
Ampliar a infraestrutura física e
de equipamentos;
Aprimorar os processos de
comunicação e divulgação
institucional;
Aprimorar a fundação de apoio
a projetos de ensino, pesquisa
e
extensão,
e
de
desenvolvimento institucional,
científico,
tecnológico
e
infraestrutural, como forma de
prover a EAF SALINAS de
meios adequados para o
cumprimento de sua missão
institucional;
Fortalecer e diversificar o
ensino, a pesquisa e a
extensão.
Expandir a graduação, a
pesquisa e implantar a pósgraduação “Lato Sensu”;
Atender
às
demandas
contextuais
dos
setores
públicos,
produtivos
e
comunidade, por meio da
diversificação dos serviços de
extensão;
Repassar tecnologias para a
iniciativa pública e privada;
Organizar a integração de ações
de parcerias ágeis e meios
adequados
de
cooperação
mútua para maximizar a
utilização do tempo, de
recursos financeiros, físicos e
humanos;
Desenvolver
metodologias
próprias, visando à efetiva
articulação
da
educação,
produção e pesquisa;
Implantar em parceria com

com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com
ênfase
na
produção,
desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e
tecnológicos;
V - estimular e apoiar
processos educativos que
levem à geração de trabalho e
renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do
desenvolvimento
socioeconômico
local
e
regional; e
VI - ministrar em nível de
educação superior:
a) cursos superiores de
tecnologia visando à formação
de profissionais para os
diferentes
setores
da
economia;
b) cursos de licenciatura,
bem como programas especiais
de formação pedagógica, com
vistas
na
formação
de
professores para a educação
básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, e para a
educação profissional;
c) cursos de bacharelado e
engenharia,
visando
à
formação de profissionais para
os diferentes setores da
economia
e
áreas
do
conhecimento;
d) cursos de pós-graduação
lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à
formação de especialistas nas
diferentes
áreas
do
conhecimento;
e) cursos de pós-graduação
stricto sensu de mestrado e
doutorado, que contribuam
para
promover
o
estabelecimento de bases
sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no
processo
de
geração
e
inovação tecnológica.

das condições de vida;
IV. estabelecer ações de
formação
inicial
e
continuada de trabalhadores
e da população em geral, na
perspectiva de melhoria da
qualidade de vida;
V.
colaborar
para
o
firmamento da identidade
institucional do IFNMG,
desempenhando papel de
agente transformador da
realidade local e regional; e,
VI. integrar o ensino e a
pesquisa com as demandas
da sociedade, seus interesses
e
necessidades,
estabelecendo mecanismos
que inter-relacionem o saber
acadêmico e o saber popular.
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entidades patronais, sindicais e
governamentais mecanismos de
captação de oferta de vagas e
encaminhamento ao emprego,
visando não só colocar os
alunos, mas também, alimentar
os programas de treinamento e
requalificação mantidos pela
instituição;
- Criar
e
implementar
mecanismos permanentes de
acompanhamento de egressos;
- Assegurar e priorizar ações que
transformem o processo de
avaliação institucional em
ferramenta essencial para a
formulação de estratégias nas
áreas de pesquisa, ensino e
extensão.
Fonte: PDI (2007-2011) da EAF Salinas, Lei nº 11.892/2008 e PDI do IFNMG (2014-2018). Grifos nossos.

A comparação entre os objetivos dessas instituições permite observar uma
similaridade quanto à prioridade da oferta de ensino e campo de atuação, isto é, a oferta de
cursos técnicos profissionalizantes em todos os níveis e modalidades de ensino, em que o foco
central não é a formação de um profissional para o mercado, mas sim formar e qualificar
cidadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da formação humana e cidadã, mediante a
inclusão, autonomia intelectual e emancipação. Pacheco (2011) assevera que os IF inauguram
essa concepção de EPT cujo foco não é o mercado mas a inclusão social. Nesse sentido, os
dados indicam que os objetivos da EAF Salinas já estariam alinhados com essa perspectiva de
Educação Profissional voltada para o mundo do trabalho, e não para o mercado de trabalho.
Observa-se, assim, que a oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio representa a maior atuação dos Institutos Federais nesse nível de ensino, sendo
comprovada pelo artigo 8º da lei de criação dos IFs, devendo, assim, garantir o mínimo de
50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender esse nível de ensino, devendo ser
prioritariamente na forma integrada ao ensino médio, para os concluintes do ensino
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Ressalta-se que a
intencionalidade da lei em enfatizar essa aplicabilidade é estendida ao público da modalidade
de jovens e adultos, o que pressupõe, conforme Pacheco (2011), que os Institutos Federais
tenham atendimento apropriado para esse público na oferta de cursos técnicos, observando o
atendimento diferenciado a ambos os públicos, adotando metodologias adequadas de
formação humana e profissional, em consonância com a responsabilidade social .
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Quanto à oferta de cursos em nível de educação superior, para a EAF Salinas a
mudança no processo de “ifetivação” foi radical, pois mesmo ofertando desde o ano de 2005 o
curso superior de Tecnologia em Produção de Cachaça, enquanto no IFNMG foram criados
vários cursos superiores41 em tecnologia (graduações tecnológicas), licenciaturas, bacharelado
com ênfase nas engenharias, visando à formação de professores para a educação básica e
profissionais para os diversos setores da economia e áreas do conhecimento. Este cenário
pode ser percebido no relato a seguir:

Então, eu trabalhei a oportunidade do crescimento, aquilo que a gente já estava já
pretendendo para a transformação de Agrotécnica para Cefet. (...) De um curso
superior, para oito. Fui taxado como louco na época, que não ia dar conta de
implantar quatro licenciaturas ao mesmo tempo. Que onde já se viu Engenharia em
Escola Agrotécnica, Medicina Veterinária em Escola Agrotécnica. Mas está lá e está
lá funcionando (informação verbal).42

É possível perceber a grande mudança na instituição no momento da implantação
dos novos cursos superiores. Por outro lado, nota-se a ousadia e a coragem dos gestores em
implantar vários cursos superiores ao mesmo tempo, mesmo que tenha sido por um caráter
impositivo da lei.
Além da oferta dos cursos superiores mencionados, percebe-se que a EAF Salinas
aponta para a expansão da graduação e implantação da pós-graduação lato sensu. Da mesma
forma, legislação dos Institutos prevê a implantação de cursos pós-graduação lato sensu de
aperfeiçoamento e especialização e stricto sensu de mestrado e doutorado, passando a compor
o quadro de ofertas do IFNMG.
A oferta de cursos de formação inicial e continuada também é um dos objetivos
do IFNMG. O dispositivo legal prevê tanto à qualificação inicial quanto à formação ao longo
da vida, mediante a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais em todos os níveis de escolaridade. Pacheco (2011) ressalta que essa formação
pode se dar em qualquer dos campos de atuação da educação profissional e tecnológica, ou
seja, em todos os setores econômicos.
O desenvolvimento socioeconômico da região onde se instala é outra preocupação
prevista nos objetivos da Escola Agrotécnica Federal de Salinas, dos Institutos Federais, bem
como do IFNMG, mediante ações articuladas com o setor produtivo e a sociedade. Para tanto,
é fundamental a atuação profissional qualificada de seus egressos, alicerçada em uma
41
42

Estes cursos superiores estão arrolados no Quadro 8.
E11.
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formação cidadã. Pacheco (2011) afirma que os processos educativos dos IFs devem estar
voltados para diferentes setores econômicos, contribuindo para o desenvolvimento local,
regional do país. Acrescenta, ainda, que o desenvolvimento desses processos educativos deve
levar à:

geração de trabalho e renda em prol do desenvolvimento local pressupõe uma
proposta de formação que conduza o educando à ampliação de sua capacidade de
perceber os problemas contemporâneos e posicionar-se criticamente perante eles.
Tal comportamento exige autonomia intelectual e uma visão mais integrada do
contexto, ou seja, emancipação (PACHECO, 2011, p.89).

Fica claro que esse arranjo educacional deve responder às demandas pela
formação profissional, sendo que o foco recai na busca da formação do cidadão, convergindo
para a geração de trabalho e renda na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional. Para tanto, devem ir além da compreensão da educação proﬁssional e tecnológica
como mera instrumentalizadora de pessoas para o trabalho determinado por um mercado que
impõe seus objetivos (BRASIL, 2010, p. 22).
Quanto às finalidades e características dos IFs, previstas no artigo 6º da Lei
11.892/08, verifica-se que há uma similaridade em relação aos objetivos previstos no artigo 7º
da referida lei, no que tange, por exemplo, à oferta de educação profissional e tecnológica
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; à orientação de
sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais locais; à constituição em centro de excelência na oferta do ensino de
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular; ao desenvolvimeto de programas de
extensão e de divulgação científica e tecnológica, bem como à realização da pesquisa
aplicada.
O referido dispositivo legal prevê ainda a “integração e a verticalização da
educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão” (BRASIL, 2008).
A questão da integração curricular da educação básica com a profissional, nos
termos do Decreto n.º 5.154/2004, permite, segundo Pacheco (2011, p. 82), “a abordagem
contextualizada dos conteúdos gerais da educação básica e dos específicos da formação
profissional pretendida”. Além disso, é possível a integração dos diferentes níveis da
educação básica, do ensino superior e da educação profissional e tecnológica na formação
inicial e na formação continuada, conclui o autor. A verticalização da educação profissional,
por sua vez, permite a “construção de um leque de alternativas de formação dentro de um
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determinado eixo tecnológico, oferecendo ao educando o desenho do itinerário formativo que
melhor corresponda às suas expectativas” (PACHECO, 2011). Sob essa ótica, a verticalização
permite aos estudantes passar por diferentes níveis e modalidades de ensino, desde a educação
básica até a educação superior. Compartilhando essa ideia, Pacheco (2011) afirma que
Essa organização pedagógica verticalizada, da educação básica a superior, é um dos
fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite que os docentes atuem em
diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os espaços de
aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias
de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado (PACHECO, 2011, p.14).

Sobre a verticalização do ensino, o entrevistado E7, ao relatar sobre o processo da
transição da EAF Salinas para o IFNMG, menciona essa possibilidade, como pode ser
observado a seguir:

Bem, na minha lembrança foi uma grande transformação, uma grande mudança. Foi
super comentado. Inicialmente havia uma conversa que a Escola Agrotécnica
Federalde Salinas se transformaria em Cefet. Recebemos inclusive no atual campus
Salinas uma equipe do MEC para avaliar, para todo esse processo de implantação,
de “Cefetização”,que eles chamavam. Mas esse processo foi interrompido e se
discutiu um outro, que seria criação dos Institutos Federais, que foi criado em
dezembro de 2008 pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. De fato, na minha
lembrança foi o que preconiza a lei, na minha opinião, que foi a ampliação da oferta
de ensino profissional e tecnológico, da interiorizado do ensino, da verticalização
do ensino, que eu achei interessantíssima essa proposta da verticalização,do nosso
aluno entrar na educação básica e galgando novos níveis de ensino, do ensino
superior, graduação, pós-graduação; a proposta é essa, que se possibilite essa
verticalização, que se facilite isso (informação verbal, grifos nossos).43

Como se pode observar, a possibilidade da verticalização e da integração é
considerada, pelo entrevistado, como uma oportunidade de o estudante alcançar níveis
superiores de ensino, contribuindo para seu sucesso escolar.

4.2.1.3 Ações, programas e projetos

A tríade ensino, pesquisa e extensão constitui a essência das instituições de ensino
superior (IES). A LDB n.º 9394/96 prevê finalidades para a educação superior, entre as quais
o ensino, a pesquisa e a extensão, como se pode observar no artigo 43:
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
43

E7.
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constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação; VII - promover a extensão, aberta
à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Nesse sentido, no exercício da sua autonomia didático-científica às IES são
asseguradas a elaboração de programas e projetos de pesquisa científica e o desenvolvimento
de atividades de extensão, estabelecendo uma relação mais estreita e dialógica com a
sociedade. Tais ações também podem ser verificadas entre os objetivos tanto da antiga EAF
Salinas quanto do IFNMG - campus Salinas, o que demonstra um fortalecimento das políticas
públicas estabelecidas para estas instituições.
Os Institutos Federais, por serem também instituições de educação superior
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, possuem essa caracterização
institucional, o que possibilita o desenvolvimento de atividades direcionadas aos objetivos a
serem alcançados, devendo estabelecer a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão. Nesta esteira desse raciocínio, Pacheco (2011) elucida que

as ações de extensão surgem como o laço entre as demandas sociais, o ensino e a
pesquisa, devendo impactar na contínua revisão e harmonização do ensino e da
pesquisa com as necessidades socioeconômicas e culturais, no diálogo permanente
com os conhecimentos produzidos pela sociedade (PACHECO, 2011, p. 84).

O autor acrescenta ainda que a lei de criação dos IFs apontou que algumas
características da pesquisa a ser desenvolvida nos Institutos devam ter “suas raízes em
problemas concretos da comunidade e buscar para eles soluções técnicas e tecnológicas”,
sendo que “tais soluções devem ser divulgadas e disponibilizadas à sociedade” (PACHECO,
2011, p.87). A “pesquisa aplicada” estimula, pois, o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas por meio da aplicação dos resultados, contribuindo para a melhoria das
condições de vida das pessoas, bem como para o desenvolvimento sustentável local.
Do mesmo modo, desenvolver atividades de extensão permite à instituição a
articulação e o diálogo efetivo com os segmentos sociais da comunidade, mediante a
produção do conhecimento e no viés da inclusão e da cidadania. Os relatos dos entrevistados
E12 e E10 demonstram este cenário no campus Salinas:

E também internamente a gente observa na outra área, falei muito do ensino, mas
também na área da pesquisa e da extensão. A gente percebe que o Instituto pode
fazer muito nesse sentido. Está no ensaio, mas o certo é que vários alunos, através de
vários projetos como o PIBIC e PIBED, que são projetos de iniciação científica, e
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projetos de extensão com bolsas, além de outros projetos voluntários, tanto na área
de pesquisa e extensão, a instituição começa a conhecer melhor sua área de
abrangência e começa a se apresentar também e a levantar a demanda no âmbito
social, cultural e até tecnológico da região (informação verbal, grifos nossos).44
[...] as perspectivas de atendimento às demandas da região, dando ao campus uma
visibilidade maior devido ao cenário universitário, maior fomento à pesquisa e a
extensão, incremento nas publicações e/ou produções cientificas; incentivo à
iniciação científica no campus, ampliação de recursos para implantação da
assistência estudantil (informação verbal, grifos nossos).45

É possível perceber que as falas dos sujeitos reforçam a importância do
desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão como atividades inerentes ao processo
educativo, abordando a importância desses programas e projetos para a melhoria da qualidade
da educação.
O IFNMG – campus Salinas desenvolve uma grande quantidade de ações,
projetos e programas.46 Apesar da gama de ações desenvolvidas, optou-se por apresentar e
analisar somente os programas e projetos evidenciados nas entrevistas, cujas informações
foram, também, alvo da coleta de dados nesta pesquisa.
Neste contexto, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) é um programa é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação, por meio da concessão de Bolsas de
Iniciação Científica e Tecnológica (BIC). Para os estudantes do ensino médio são oferecidas
bolsas dos programas Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) e Bolsas de Iniciação Científica
para o Ensino Médio (PIBIC-EM), que têm por finalidade fortalecer o processo de
disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, bem como
desenvolver as atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica
dos estudantes do ensino médio e profissional (BRASIL, 2016).
As bolsas destes programas são concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
(IFNMG) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Quanto aos objetivos desses programas, de acordo com o Edital nº 20/2016 do
IFNMG, podem-se elencar os seguintes:

Propiciar um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para
estudantes do Ensino Médio, Técnico e Graduação; contribuir para a formação de
recursos humanos para a pesquisa; aprimorar o processo de formação de
44

E12.
E10.
46
Ressalta-se que são programas nacionais e desenvolvidos no âmbito do IFNMG.
45
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profissionais para o mundo de trabalho; estimular pesquisadores a envolverem
estudantes de Ensino Médio, Técnico e de Graduação nas atividades de pesquisa
científica ou tecnológica; proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador
qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisas, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das
condições criadas pelo confronto direto com as atividades de pesquisa (BRASIL,
2016).

No campus Salinas, o PIBIC iniciou-se no ano de 2011, sendo sua evolução
apresentada no Quadro 5.

Quadro 5 - Demonstrativo da evolução de distribuição das bolsas, considerando o programa,
nível do candidato, instituição concedente do PIBIC no IFNMG - campus Salinas
Nível ensino

Ensino médio

Ensino superior

07 (sete) PIBIC-Jr/FAPEMIG

08(oito) PIBIC/FAPEMIG

07 (sete) PIBIC-Jr/FAPEMIG

08 (oito) PIBIC/FAPEMIG

01 (um) PIBIC-EM/CNPq

06 (seis) PIBIC/IFNMG

08 (oito) PIBIC-Jr/FAPEMIG

11 (onze) PIBIC/FAPEMIG

10 (dez) PIBIC-EM/CNPq

13 (treze) PIBIC/IFNMG

08 (oito) PIBIC-Jr/FAPEMIG

11 (onze) PIBIC/FAPEMIG

10 (dez) PIBIC-EM/CNPq

13 (treze) PIBIC/IFNMG

Ano
2011
2012

2013

2014

01 (um) PIBIC-AF47/CNPq
01 (um) PIBITI48/CNPq
06 (seis) PIBIC-Jr/FAPEMIG

11 (onze) PIBIC/FAPEMIG;
13 (treze) PIBIC/IFNMG;

201549

01 (um) PIBIC-AF/CNPq
01 (um) PIBITI/CNPq

2016

04 (quatro) PIBIC-Jr/FAPEMIG

11 (onze) PIBIC/FAPEMIG
14 (catorze) PIBIC/IFNMG

Fonte: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFNMG – campus Salinas.
47

O PIBIC-AF é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Ações Afirmativas que concede
bolsas a estudantes de graduação que interessaram por sistema de cotas (egressos de escola pública, negros,
etc.).
48
O PIBITI é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação que
concede bolsas a estudantes de graduação que atuem em projetos dessa natureza.
49
A redução do número de bolsistas do ensino médio em 2015 e 2016 se deveu, principalmente, à baixa demanda
por bolsas, talvez pela carga horária elevada dos cursos técnicos após o PROUNIC.
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Como relataram os sujeitos dessa investigação, percebe-se o estímulo à pesquisa
perpassando todos os níveis de ensino mediante o desenvolvimento de pesquisas que atendam
às demandas da sociedade e possibilitem o seu desenvolvimento. Pacheco (2011) assevera que
a pesquisa deve estar ancorada nos princípios científico e educativo, entendendo-a como
essencial para a construção da autonomia intelectual e da capacidade de gerar conhecimentos
a partir de uma prática interativa com a realidade.
Em relação à extensão, esta é entendida como um dos pilares das instituições de
ensino superior, sendo um processo que articula o ensino e a pesquisa em prol da
aproximação dos saberes produzidos no meio acadêmico com a sociedade na qual estão
inseridas.
De acordo com as informações contidas no Edital n.º

02 do Programa de

Extensão Universitária50 (PROEXT 2013/MEC/SESu), entende-se como extensão

o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade
orientado pelo princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino e a
pesquisa. Entende-se como Projeto de Extensão o conjunto de ações processuais
contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo
específico e prazo determinado. Entende-se como Programa de Extensão o conjunto
articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente de caráter
multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de ensino. Tem caráter
orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos populacionais, clareza de
diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo
prazo (BRASIL, 2013).

Amparado por estas concepções, o IFNMG comtempla algumas ações de
extensão, as quais são concebidas “como uma instância fundamental para o aprimoramento e
fortalecimento do processo educativo, cultural e científico e ainda, como um componente que
se articula ao Ensino e à Pesquisa de forma indissociável” (BRASIL, 2013, p. 86). Salientase, ainda, que essa articulação procura valorizar e estabelecer a troca de saberes
sistematizados, acadêmicos e populares, fundamentada numa postura dialética da relação
teoria/prática (BRASIL, 2013, p. 86).
Do mesmo modo, constituem-se como as diretrizes da extensão no IFNMG:
I. contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que
estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante avaliação
e vitalização da pesquisa e do ensino; II. promover e fortalecer as relações entre os
50

O PROEXT 2013 – MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária,
com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que
venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das instituições federais, estaduais e municipais
de ensino superior.
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campus do IFNMG; III. promover ações sociais; IV. estimular a cultura; V. apoiar
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito do IFNMG; VI.
ofertar cursos de qualificação profissional (Formação Inicial e Continuada – FIC)
para a comunidade Externa e Interna; VII. promover eventos de extensão para a
comunidade externa e interna do IFNMG; VIII. prestar assistência técnica e
consultorias para o mundo produtivo; IX. prospectar e divulgar estágio e emprego
aos Discentes e/ou egressos; X. contribuir com o desenvolvimento dos
empreendimentos locais e regionais(rurais e urbanos); XI. sistematizar visitas
técnicas e gerenciais de alunos e professores às empresas/instituições; XII. participar
em conjunto com os câmpus do processo de definição da política de apoio estudantil
nas áreas educacional, social e da saúde; XIII. estimular o uso dos recursos naturais
de forma responsável; XIV. manter e buscar novas parcerias com instituições
públicas, organizações não governamentais, entidades do “Sistema S” e empresas
privadas para uma atuação conjunta, no sentido de desenvolver ações extensionistas;
XV. articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional
estabelecendo mecanismo de inclusão; XVI. captar recursos, tanto na área pública,
quanto na área privada (BRASIL, 2013, p. 87).

O PIBED, referenciado na fala do entrevistado E12, é um programa institucional
de bolsas de extensão para discentes do IFNMG de apoio as ações de extensão, inerentes às
dimensões da extensão relativas à comunidade externa, fomentadas por orçamento
institucional interno ou externo, conforme prevê o Regulamento do Programa Institucional de
Bolsas de Extensão para Discentes – PIBED do IFNMG, Resolução CEPE – n.º 23/2012. As
bolsas de extensão são destinadas aos discentes regulamente matriculados nos cursos técnicos
de nível médio ou nos cursos superiores do IFNMG. De acordo com este regulamento, o
PIBED tem por objetivos:

I. estimular a participação do Discente e favorecer o engajamento extensionista no
desenvolvimento de ações, com foco no desenvolvimento de Projetos de Ação
Social. II. proporcionar ao Discente o conhecimento metodológico das ações de
extensão, sob orientação do coordenador da Ação Proposta aprovada , visando a
vivência de novas práticas formativas; III. proporcionar ao discente a formação
integral, através do desenvolvimento da sensibilidade social, da solidariedade e da
integração com a comunidade; IV. desenvolver no discente espírito crítico,
participativo e pró-ativo V. permitir ao discente reconhecer a abrangência de sua
área profissional; VI. estimular o desenvolvimento da criatividade na busca da
socialização de saberes aprimorando o processo formativo de profissionais enquanto
cidadãos; VII. possibilitar a articulação com o ensino e a pesquisa; VIII. viabilizar a
relação transformadora entre o IFNMG e a sociedade, priorizando as demandas de
relevância social, com o intuito de melhorar as condições de vida das comunidades
beneficiadas (BRASIL, 2012).

Segundo informações obtidas na Diretoria de Extensão - IFNMG campus Salinas
quanto ao número de estudantes atendidos pelo PIBED/PIBEX51, em 2014, ano em que se

51

Cabe reessaltar que, conforme informações da Diretoria de Extensão do campus Salinas, a partir de 2015 o
PIBEX passou a ser designado como PIBED.
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iniciam tais as ações na instituição, foram 16 alunos atendidos. Em 2015, foram atendidos 24
estudantes. Já em 2016, foram 23 atendidos pelo programa.
A longa fala dos entrevistados abaixo, ao serem questionados sobre as mudanças
que houve com a criação do IFNMG, apontam outras ações de extensão desenvolvidas no
campus Salinas, considerada por eles essenciais à permanência dos discentes e,
consequentemente, ao sucesso no processo educativo:

A mudança ela é extremamente significativa. A começar pela infraestrutura da época
e de hoje, a nível de ampliação de salas de aula, de laboratórios, a infraestrutura até
mesmo esportiva, o apoio também aos discentes no sentido de bolsas, da
assistência estudantil, a bolsa que o aluno recebe em situações de vulnerabilidade
socioeconômica, aqueles que têm um rendimento até um salário e meio, renda per
capita, recebem auxílio de alimentação transporte, moradia. Então houve essa
mudança significativa. [...]. Então um dos pontos que eu vejo que foi muito
relevante esse apoio de permanência do aluno, não só o acesso, porque houve uma
interiorização, mas também a garantia da permanência. Apesar de que ainda se faz
necessário ampliar esses investimentos. Estou colocando porque antes não tinha e
agora passou a ter. A gente que faz parte do processo da comissão de assistência
estudantil e vê claramente que sem a assistência muitos alunos não teriam
condições de estudar. Então não basta dar o acesso, pois um dos objetivos do
Instituto era interiorizar, ou seja, onde o aluno não tivesse acesso, a escola
chegaria até ele. Mas a nossa região, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale
do Mucuri, área de abrangência, a situação de vulnerabilidade socioeconômica é tão
grande que não basta o acesso é preciso dar condição de permanência. E a
assistência é tem sido isso aí (informação verbal, grifos nossos).52
O Instituto Federal em geral não somente do norte de Minas, é hoje, mais que um
novo modelo institucional, é a expressão maior da atual política pública de
educação profissional brasileira. Está produzindo mudanças altamente significativas
na vida e na história dessa instituição novos cursos adequados a nossa sociedade
como exemplo a EaD que vem realizando sonho de muitos e também a mudança
trouxe para a instituição, que teve acesso a maior orçamento, a mais vagas via
concurso público, a melhorias na carreira dos servidores, a maior fomento à
pesquisa e a extensão e a recursos para implantação da assistência estudantil.
Com isso, conseguimos abrir mais cursos, atender mais estudantes. A mudança
trouxe oportunidade de transformação e melhoria da educação da nossa instituição.
(informação verbal, grifos nossos)53.

Ressalta-se nos relatos acima a política da assistência estudantil. Esta política
compreende projetos, programas, ações e serviços desenvolvidos pelo IFNMG que têm o
intuito de democratizar o acesso e assegurar o princípio da igualdade de condições de
permanência e conclusão com êxito dos discentes do IFNMG (BRASIL, 2012). A assistência
estudantil é articulada com o ensino, norteada pelos seguintes princípios, em conformidade

52
53

E12.
E14
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com a LDB n.º 9.394/96 e pelo Decreto n.º 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES):

I. igualdade de condições para acesso, permanência e conclusão com êxito dos
discentes; II. redução das taxas de retenção e evasão escolar; III. orientação
humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; IV. atendimento
especializado aos discentes com necessidades específicas; V. desenvolvimento de
ações que promovam a convivência com a diversidade; VI. atendimento aos
discentes por meio de programas de assistência ao educando e assistência à saúde; e
VII. incentivo a educação física, intelectual, artística e cultural dos discentes.
(BRASIL, 2012).

O Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes do IFNMG tem como
finalidade ampliar as condições de permanência dos estudantes na educação pública federal.
De acordo com o artigo 4º do regulamento da política de assistência estudantil do IFNMG,
são objetivos da Política de Assistência Estudantil:

I. garantir, aos discentes em vulnerabilidade social, mecanismos que promovam
condições socioeconômicas a fim de viabilizar a permanência e o êxito no
percurso escolar; II. promover a formação do cidadão histórico-crítico oferecendo
ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o
desenvolvimento sustentável do país; III. Possibilitar o acesso, a permanência e a
conclusão com êxito dos discentes do IFNMG com vistas à inclusão social e
democratização do ensino; IV. assegurar aos discentes igualdade de oportunidades
no exercício de suas atividades escolares; V. proporcionar aos discentes com
necessidades específicas condições necessárias para seu desenvolvimento escolar,
conforme legislação vigente; VI. contribuir para a promoção do bem estar
biopsicossocial dos discentes; VII. contribuir para a melhoria do desempenho
escolar, buscando minimizar a retenção e evasão; VIII. promover e ampliar a
formação integral dos discentes, estimulando e desenvolvendo a criatividade, a
reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios: cultural, esportivo, artístico,
político, científico e tecnológico; IX. preservar e difundir os valores éticos de
liberdade, igualdade, democracia e solidariedade; e X. assegurar a prestação de
serviços com igualdade e/ou equidade (BRASIL, 2012, grifos nossos).

O programa é destinado aos estudantes regularmente matriculados em cursos na
modalidade presencial, de nível técnico profissionalizante regular ou de graduação, do
IFNMG – campus Salinas, prioritariamente com renda familiar per capita de até um salário
mínimo e meio (BRASIL, 2016).
A política de assistência estudantil do IFNMG foi aprovada pela Resolução
Conselho Superior54 n° 29/2011, de 25 de fevereiro de 2011 e compreende programas que

54

Conforme Lei 11.892/08, a administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de
Dirigentes e o Conselho Superior, sendo tais presidências exercidas pelo reitor do Instituto Federal. O
Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos
estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do
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visam à oferta de auxílios aos discentes do ensino médio e ensino superior, tais como:
alimentação, moradia, transporte, cópia e impressão, permanência e uniforme. Estes auxílios
possuem as seguintes finalidades, conforme demonstra o quadro a seguir:
Quadro 6- Finalidade dos auxílios da assistência estudantil do IFNMG – campus Salinas,
concedidos a partir de critérios socioeconômicos

Auxílio

Finalidade

Auxílio permanência

Auxílio financeiro mensal concedido para contribuir
com o custeio das despesas com: alimentação, cópia e
impressão, itens escolares, moradia, transporte e
uniforme.
Auxílio moradia
Destinado a contribuir com o custeio das despesas
com moradia do estudante oriundo de outros
municípios e/ou que seja natural do município onde se
localiza o campus, mas não possui vínculo familiar.
Auxílio transporte
Destinado a contribuir com o custeio das despesas
com transporte, no trajeto domicílio-instituição de
ensino.
Auxílio alimentação
Destinado a contribuir com o custeio das despesas de
alimentação.
Auxílio cópia e impressão
Destinado a contribuir com o custeio das despesas
relativas a cópias e impressões de materiais didáticos
específicos do seu curso.
Auxílio uniforme
Destinado a contribuir com o custeio das despesas
com uniforme, exclusivamente, para estudantes do
ensino médio integrado ao técnico.
Fonte: Edital n.º 015/2016 Assistência Estudantil IFNMG – ano 2016.

Nesse sentido, a assistência estudantil, articulada com o ensino e a pesquisa, visa,
primordialmente, garantir aos discentes em vulnerabilidade social mecanismos que promovam
condições socioeconômicas que viabilizem a permanência e o êxito no percurso escolar. Além
disso, possibilita o acesso, a permanência e a conclusão com êxito dos discentes do IFNMG
com vistas à inclusão social e democratização do ensino.
A Tabela 1 foi construída por meio de um levantamento de auxílios
disponibilizados aos estudantes do IFNMG - campus Salinas no período de 2011 a 2016 e
com base nos respectivos editais de cada ano, no intuito de apresentar as ações que
proporcionam, de certa forma, a permanência dos estudantes, enquanto à inclusão social.
Nota-se que nas lacunas em que não foram preenchidas significa que nestes anos não foram
ofertados os auxílios correspondentes.
Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação
paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica.
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Tabela 1 - Número de auxílios 55 ofertados pelo IFNMG - campus Salinas
Ano

2011

2012

2013

2014

2105

2016

Qte56

R$57

Qte

R$

Qte

R$

Qte

R$

Qte

R$

Qte

R$

Alimentação

100

132,00

120

140,00

120

150,00

150

150,00

153

150,00

105

160,00

Moradia

85

136,25

110

155,50

132

160,00

115

160,00

120

160,00

116

170,00

100

10,00

200

15,00

150

25,00

101

25,00

24

30,00

Auxílio

58

Cópia/impressão

100

Permanência

23

100,00

15

330,00

-

-

-

-

-

-

25

420,00

Uniforme

59

100

-

-

60

100,00

-

-

62

100,00

57

100,00

40

150,00

60

Transporte

95

45,00

100

45,00

119

45,00

150

50,00

202

50,00

120

60,00

Transporte61

90

90,00

80

90,00

80

90,00

100

100,00

128

100,00

82

120,00

62

10

163,50

10

170,00

5

170,00

5

170,00

4

170,00

3

180,00

Transporte

Fonte: Edital n.º 001/2011- ano 2011; Edital n.º 06/2012 -Assistência Estudantil - ano 2012; Edital n.º
017/2013 Assistência Estudantil - ano 2013; Edital n.º 012/2014 Assistência Estudantil - ano 2014; Edital n.º
009/2015 Assistência Estudantil - ano 2015; Edital n.º 015/2016 - Assistência Estudantil – ano 2016.

Pela análise das informações contidas na tabela acima, constata-se uma redução
na quantitade de auxílios entre os anos de 2015 e 2016, entretanto este fato justifica-se,
segundo informações da diretoria de Extensão do campus Salinas, que ao analisar a real
demanda dos estudantes em vulnerabilidade social, a equipe da assistência estudantil destina
os auxílios para onde há maior necessidade, como pode ser observado no auxílio permanência
que desde o ano de 2013 não havia sido ofertado e em 2016 foram contemplados vinte e cinco
auxílios no valor de 420,00 (quatrocentos e vinte reais) cada um. Além disso, pode-se
observar que houve o ampliação do valor de todos os auxílios em 2016, o que implica em
possibilitar aos discentes em vulnerabilidade social do IFNMG – campus Salinas maiores
condições de acesso, permanência e conclusão com êxito em seu percurso escolar.
Vale destacar dentre as ações para garantir a permanência e a diplomação dos
estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica na perspectiva da
inclusão social, por meio da bolsa permanência. Em linhas gerais, o Programa de Bolsa
55

Número total de auxílios, incluindo os destinados aos portadores de necessidades especiais (PNE).
Número de auxílios (número de alunos atendidos).
57
Valor mensal do benefício por aluno.
58
Quantidade de cópias mensais.
59
Parcela única para aquisição do uniforme.
60
Valor do benefício por aluno residente em Salinas que estuda nos períodos matutino, vespertino ou noturno.
61
Valor do benefício por aluno residente em Salinas que estuda no período integral.
62
Valor do benefício por aluno residente em outro município/distrito (transporte intermunicipal/interdistrital).
56
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Permanência63 – PBP é uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro a
estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, em especial indígenas e quilombolas. O recurso é pago
diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício.
Um dos critérios para se candidatar à bolsa permanência estabelecido no edital de
Chamada Pública n.º 027/2016, do IFNMG- campus Salinas refere-se ao fato de o estudante
possuir renda familiar per capita não superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo e estar
matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual a 5 (cinco)
horas aulas diárias.
No quesito da carga horária, o campus Salinas disponibiliza a bolsa permanência
somente para os discentes dos cursos Medicina Veterinária e Tecnologia em Produção de
Cachaça, que atendem a esse critério, além dos estudantes quilombolas ou indígenas de todos
os cursos superiores, desde que estejam com a inscrição concluída no sistema do Ministério
da Educação - Programa de Bolsa Permanência (PBP). Ressalta-se que na condição
estabelecida pelo referido edital o estudante indígena e quilombola poderão candidatar-se à
bolsa permanência independentemente da renda per capita familiar e da carga horária dos
cursos nos quais estão matriculados.
A bolsa monitoria destaca-se também como outro programa desenvolvido pelo
Instituto Federal, “que tem o intuito de democratizar o acesso e assegurar o princípio da
igualdade de condições de permanência e conclusão com êxito dos discentes do IFNMG”.
(BRASIL, 2013). Trata-se, portanto, de um mecanismo em prol da melhoria do processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio e de graduação,
mediante a concessão de bolsas para o desenvolvimento de ações de acompanhamento aos
discentes em suas atividades escolares, tais como monitoria, orientação profissional,
acompanhamento da frequência e do desempenho escolar, dentre outros.
Vale destacar que este programa não se destina somente aos discentes em
vulnerabilidade socioeconômica, mas sim a todos os que estão regularmente matriculados nos
cursos presenciais da instituição. De acordo como as Normas do Programa de Bolsa
Monitoria do IFNMG, são objetivos do Programa de Monitoria do IFNMG:

I. Despertar no discente o interesse pelo ensino e oportunizar a sua
participação na vida acadêmica e em situações extra-curriculares ,
63

Disponível em: <http://permanencia.mec.gov.br>. Acesso em: 14 nov. 2016.
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conduzindo-o à plena formação científica, técnica, cidadã e humanitária;
II. Prestar suporte ao corpo docente no desenvolvimento das práticas
pedagógicas, no desenvolvimento de novas metodologias de ensino e na
produção de material de apoio que aprimorem o processo ensinoaprendizagem; III. Prestar apoio ao aprendizado do discente que apresente
maior grau de dificuldade em disciplinas/unidades curriculares e/ou
conteúdo (BRASIL, 2013).

Embora haja a previsão no inciso II de prestar suporte ao corpo docente, na prática
tem se dado apenas nas questões do ensino-aprendizagem. Em relação ao número de
estudantes atendidos no Programa Bolsa Monitoria, de acordo com as informações da
Diretoria de Extensão - IFNMG campus Salinas, foram atendidos, em 2014, 21 estudantes;
em 2015, 19 estudantes. Já em 2016, 24 estudantes atendidos pelo referido Programa.
No ensino, destaca-se o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), promovido com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), sendo instituído legalmente pela LDB n.º

9.394/96, Decreto n.º

7.219/2010 e a Portaria Pibid n.º 260/2010. A Portaria Capes n.º 96, de 18 de julho de 2013,
está em vigor atualmente, que trata da normativa do programa, revogando a Portaria
260/2010. A importância deste programa também foi mencionada no relato do sujeito
entrevistado E12:
Assim como para as Licenciaturas, o PIBID, sem ele também as licenciaturas
acabam, porque a fragilidade é muito grande. Então são os incentivos. (...) E a gente
aposta que não tarde nós já estaremos colhendo bons frutos desse investimento da
criação dos Institutos; esse outro lado, ensino, pesquisa e extensão, tem sido
significativo (informação verbal, grifos nossos).64

O PIBID, de acordo com a Portaria n.º 96/2013 e Decreto n.º 7.219/2010, “tem
por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica
pública brasileira”. Como o próprio nome indica, o PIBID é uma iniciativa que incentiva a
iniciação na docência pela formação em nível superior, nos cursos de licenciatura, inserindo
os acadêmicos em escolas públicas de educação básica, para que possam vivenciar ações e
práticas formativas, contribuindo para a valorização do magistério. Os projetos apoiados no
âmbito do PIBID são propostos por instituições de ensino superior em parceria com escolas
de educação básica da rede pública de ensino, e desenvolvidos por grupos de licenciandos sob
supervisão de professores de educação básica e orientação de professores das IES. Para tanto,
64

E12.
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o programa concede bolsas aos acadêmicos de licenciatura participantes do referido projeto
mediante repasse de recursos financeiros a fim de custear suas atividades.
Tendo em vista a elevação da qualidade do ensino e valorização do magistério, o
PIBID visa, ainda, elevar a qualidade da formação inicial de docentes formados nos cursos de
licenciatura, proporcionando a articulação entre educação superior e educação básica. Ao
inserir os licenciandos no cotidiano das escolas públicas, o programa proporciona
oportunidades de vivenciar, na prática, experiências metodológicas e didático-pedagógicas,
contribuindo para a conexão entre a teoria e a prática indispensáveis à formação dos futuros
professores.
As instituições integrantes do PIBID são vinculadas à Capes, que concede cinco
modalidades de bolsas aos participantes deste programa, que, de acordo com a Portaria n.º
96/2013, se classificam em:
I – coordenação institucional, para o professor de licenciatura que coordena o
projeto Pibid na IES; II – coordenação de área de gestão de processos educacionais,
para o professor de licenciatura que auxilia o coordenador institucional na gestão do
projeto na IES; III – coordenação de área, para o professor de licenciatura que
coordena o subprojeto; IV – supervisão, para o professor da escola pública de
educação básica; V – iniciação à docência, para o estudante de licenciatura
(BRASIL, 2013).

Ao criar os Institutos Federais, a Lei n.º 11.892/08 determina que o mínimo de
20% (vinte por cento) de suas vagas sejam destinadas aos cursos de licenciaturas para a
formação docente em nível superior. Com essa nova política de expansão da educação
profissional, bem como com o intuito de atender à referida legislação, o IFNMG – campus
Salinas implantou, em 2010, seus cursos de graduação, sendo quatro cursos de licenciatura
(Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática), juntamente com outros cursos de
bacharelado, já mencionados anteriormente.
As licenciaturas têm como objetivo central formar e qualificar profissionais para
atuarem nos diversos setores da área de conhecimento, em especial a formação de professores
para o exercício do magistério na educação básica, contribuindo significativamente com o
desenvolvimento socioeconômico da região.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPC) dos cursos de licenciatura, o
egresso, além de desenvolver competências e habilidades específicas ao exercício da profissão
e qualificações profissionais básicas, deverá ser um profissional que atenda aos requisitos da
formação do professor de ensino fundamental e ensino médio, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio e ensino
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fundamental e as recomendações do MEC para os cursos de licenciatura, conforme o art. 62
da Lei 9.394/96 e as Resoluções do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n.º 01 e 02 de
2002 (BRASIL, 2002). Ressalta-se que, embora as Resoluções CNE/CP n.º 01 e 02/2002
tenham sido revogadas pela Resolução CNE/CP n.º 2/2015, os PPCs das licenciaturas estão
em processo de reestruturação, tendo em vista a nova Resolução de 2015.
Referenciada nesses fundamentos legais e na efetivação das licenciaturas, a
implantação do PIBID no campus Salinas foi concretizada no ano de 2011 por meio do edital
001/2011, no qual consta o projeto “Licenciatura em Ação”, que possui quatro subprojetos,
um para cada licenciatura. O projeto “Licenciatura em Ação” teve como foco subsidiar a
formação do futuro docente, promovendo a inserção deste no lócus que é a escola, de modo a
buscar proporcionar uma sólida formação acadêmica. As ações do Projeto Licenciatura foram
apresentadas no relatório anual do PIBID de 2011, campus Salinas, em que consta que este
projeto:
consagra-se como oportunidade de reconhecimento e ressignificação da prática
docente a partir de uma intervenção pedagógica interdisciplinar, uma vez que marca
o encontro entre teoria e prática com vistas para a melhoria na educação básica, na
perspectiva de uma escola pública, de qualidade e integrada com a comunidade
(BRASIL, 2011, p. 3).

A tabela n.º 2 demonstra o quantitativo de vagas disponibilizadas aos licenciandos
matriculados dos cursos de Matemática, Ciências Biológicas, Física e Química, no IFNMG campus Salinas participantes do PIBID.

Tabela 2 - Quantitativo de acadêmicos participantes no PIBID no campus Salinas
Ano
2011

Número de acadêmicos participantes
54

2012

70

2013

70

2014

120

2105

120

2016
120
Fonte: Coordenadora de Gestão e Processos Educacionais – PIBID/Capes /IFNMG - campus Salinas
e relatórios de atividades do PIBID- campus Salinas.

Constata-se que o PIBID iniciou no campus Salinas no ano de 2011 com
participação de 54 acadêmicos bolsistas, tendo esse quantitativo ampliado para 70 bolsistas
nos anos de 2012 e 2013. Já a partir de 2014, conforme consta nos respectivos relatórios de
atividades do PIBID, houve uma ampliação no número de vagas disponibilizadas aos
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acadêmicos licenciandos que almejassem participar do projeto, passando a 120 bolsas
destinadas aos interessados, permanecendo assim até o ano de 2016.
De acordo com os relatórios anuais do PIBID, este programa oportunizou aos
acadêmicos das licenciaturas do campus Salinas um novo olhar sobre o processo pedagógico,
além de vivenciar a construção do processo dialético de ação-reflexão-ação com vistas a
constituição da identidade docente. Neste sentido, é nítida a relevância do programa e como
este contribui para o aperfeiçoamento da formação para o magistério.
Diante do exposto, tendo como foco o cumprimento da função social, a melhoria
da qualidade de vida, atendendo às expectativas e aos interesses da comunidade escolar, além
de atingir os objetivos institucionais, o IFNMG - campus Salinas desenvolve suas atividades
de ensino, pesquisa e extensão por meio de ações, programas e projetos conjugados na
integração entre ciência e tecnologia, almejando o desenvolvimento da região onde se instala.
Pacheco (2011) afirma que os Institutos Federais são espaços privilegiados para a
democratização do conhecimento científico e tecnológico, assim como para a valorização do
conhecimento popular, na medida em que

Os conhecimentos produzidos pelas pesquisas devem estar colocados a favor dos
processos locais. É nessa via que a extensão pode possibilitar a segmentos e setores
– que tradicionalmente estão excluídos das atividades desenvolvidas nessas
instituições – o acesso ao conhecimento científico e tecnológico a fim de criar
condições favoráveis à inserção e permanência no trabalho, de geração de trabalho e
renda e exercício da cidadania, ao mesmo tempo que aprende o conhecimento
construído pela sociedade enriquecendo os currículos de ensino e áreas de pesquisa
(PACHECO, 2011, p.52).

Nesse sentido, a função primordial de todas essas ações educativas se materializa
na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, associada aos diversos saberes
da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento local e regional e à promoção da
cidadania mediante a relação dialógica entre o contexto acadêmico e as demandas sociais.

4.2.1.4 Infraestrutura
A transformação da EAF Salinas para o IFNMG - campus Salinas possibilitou à
instituição maiores investimentos nas instalações físicas e equipamentos, o que se efetivou
por meio de planejamento de um conjunto de construções e reestruturação da infraestrutura
física.
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Por ser uma instituição que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão
relacionadas à educação profissional e tecnológica, são exigidos ambientes adequados e
distintos para a realização das atividades teóricas e práticas. Para tanto, tornou-se
imprescindível a construção e a adaptação de espaços para o atendimento das atividades
administrativas, pedagógicas e esportivas da instituição.
Neste contexto, pretendeu-se, nesta seção, apresentar a infraestrutura do Instituto
Federal do norte de Minas – campus Salinas no que tange à estrutura física dos prédios, aos
laboratórios de ensino, biblioteca, salas de aula e de professores, secretarias, cantinas,
refeitórios, quadras poliesportivas, instalações para os internatos, dentre outros, bem como a
toda a estrutura da propriedade rural para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.
Com a expansão da oferta dos cursos superiores, o IFNMG – campus Salinas
passou a funcionar em três turnos, o que gerou a necessidade de construções de várias obras
para que o processo ensino-aprendizagem fosse realizado de forma a garantir o sucesso
escolar. Em relação ao período noturno, constata-se que a instituição, antes da implementação
do IF, era ociosa no turno noturno. Segundo o servidor E8:
Outra coisa que melhorou demais que a escola era ociosa à noite. Antes dos cursos
superiores, mesmo com toda aquela estrutura, não funcionava à noite, parado à
noite. Tinham os alunos internos que moravam lá, que tinha um pequeno
movimento, mas tudo parado à noite, sem nada funcionando. Hoje se você for à
escola à noite, você vê a diferença. À noite é quase igual durante o dia, aquele
movimento (informação verbal, grifos nossos).65

Além disso, o mesmo entrevistado ressalta a importância da oferta dos cursos
superiores para a ampliação da instituição por meio dos recursos financeiros recebidos do
PROEP via governo federal, como relata a seguir:

Olha a escola quando eu cheguei tinha pouca construção, pois quando se é Escola
Agrotécnica não tem tanta força em Brasília, pois tem as Universidades, tem os
Institutos, tem os Cefets. Então, eles têm muito mais força do que uma Escola
Agrotécnica, que ficaria no interior do Estado. [...] quanto às instalações físicas, a
escola sempre foi aumentando, crescendo com muita luta dos diretores. Aí veio a
situação do PROEP, a escola recebeu recurso do MEC e fez mais algumas
construções na escola. [...] Então, em 2010, a escola já tinha boa parte das
construções, mas é lógico com a criação do Instituto, com os cursos superiores
precisava de mais construções, prédios de sala de aula, para os professores, a parte
de laboratórios, que foram criados. Então não resta dúvida que a ampliação foi bem
maior (informação verbal, grifos nossos).66

65
66

E8.
E8.
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Questionada sobre as mudanças relacionadas à infraestrutura, a entrevistada E10
ressalta uma preocupação da instituição no planejamento de adaptações das instalações
físicas. Trata-se da adequação arquitetônica de prédios e espaços com o objetivo de
possibilitar a acessibilidade das pessoas com necessidades específicas, como se pode perceber
no relato abaixo:

Houve bastante mudanças na infraestrutura física nestes vinte e um anos, dentre
estas, a implantação das Unidades de Ensino (prédio para aulas práticas e
laboratórios para o curso de Agroindústria), a aquisição da Fazenda Santa Isabel,
com a finalidade de desenvolver a fruticultura, cana de açúcar e produção de
cachaça; as construções de prédios (prédio administrativo, prédios para aulas dos
cursos técnicos de nível médio e de cursos superiores, prédio para os setores
voltados ao acompanhamento ao educando, laboratórios didáticos específicos para
atendimento aos diversos cursos), ginásio poliesportivo, biblioteca, quebra de
barreiras arquitetônicas/adaptações para atendimento às pessoas com
necessidades específicas, diversas reformas etc. (informação verbal, grifos
nossos).67

Vale lembrar que a implantação dos cursos agrícolas ocorreu desde a década de
1960, e a dos cursos superiores teve seu marco no ano de 2005 com o curso superior de
Tecnologia em Produção de Cachaça, durante a gestão da EAF Salinas. Já os demais cursos
superiores (licenciaturas e bacharelados) foram implantados a partir do ano de 2010, pelo
IFNMG.
Essas transformações foram bem significativas, na perspectiva dos sujeitos
entrevistados e na pesquisa documental realizada, em especial na transformação da EAF
Salinas para o IF – campus Salinas. Ressalta-se que a fazenda Santa Isabel já existia na época
da EAF Salinas, sendo adquirida em 1996, conforme consta no PDI da EAF Salinas 20072011. A seguir, apresentam-se vários relatos dos entrevistados (E10, E9, E5 e E2) que
mostram, detalhadamente, as mudanças na instituição em relação ao aspecto infraestrutural:

Um período de muitas expectativas e também desafios, como toda grande mudança.
A Escola Agrotécnica Federal de Salinas, já era uma instituição cinquentenária,
autarquia federal, com autonomia didático-pedagógica e administrativa e vinha
trabalhando no sentido de se transformar em um Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET/Salinas-MG), uma vez que já possuía os requisitos necessários
para tal. Com a transformação em Instituto Federal (IFNMG) por meio da integração
do Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Januária (CEFETJanuária) e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF-Salinas), ocorreram
muitas mudanças, inclusive na parte administrativa e pedagógica, considerando as
especificidades da instituição que teve que se adequar para atender à nova realidade,
uma vez que deixou de ser uma instituição independente e com autonomia. Assim,
foram necessárias adequações na gestão administrativa e pedagógica, na
67
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infraestrutura física, bem como a elaboração de regulamentos e normativas que
atendessem às exigências enquanto Instituto Federal (informação verbal, grifos
nossos).68
Ah, a mudança foi muito grande. [...] Então em termos de estrutura física a
mudança foi muito grande, em termos de construção de salas de aula, novas
pavimentação. A ampliação foi muito grande (informação verbal, grifos nossos).69
Mudou muito, porque enquanto Escola Agrotécnica era um único campus- Salinas.
[...]. Especificamente na Escola agrotecnica de Salinas houve um crescimento
extremamente acelerado em termos de obras após a implantação do Instituto
Federal. Creio eu que o mesmo tenha aconteceu no Cefet januaria. Saímos dessas
duas unidades e atualmente temos 11 unidades, mais a instalação da reitoria do
instituto federal (informação verbal, grifos nossos).70
Transformou tudo. A escola antigamente era meia dúzia de salas. [...]. A escola
transformou tanto em cursos, quanto na quantidade de alunos, tanto na construção de
prédios, equipamentos (informação verbal, grifos nossos).71

Por ter sido uma transformação muito rápida e de grade dimensão, o processo de
“ifetização” trouxe algumas dificuldades, como relata o servidor aposentado E8, contudo,
segundo ele, as expectativas são de melhoria, apesar dos crescentes desafios impostos à
instituição:
Então, a parte da Agrotécnica e a parte do Instituto foi uma transformação muito
grande, trouxe um beneficio muito grande para a instituição. É lógico, tudo o que se
começa tem as dificuldades, mas depois vai se adequando, e a tendência é melhor, e
espero que realmente mais para frente melhore mais ainda para a gente. Hoje eu sou
ex-servidor, mas me considero servidor, porque a escola não sai do meu coração.
Vou continuar sempre servidor do Instituto. Tanto é que toda semana vou lá. Tenho
orgulho (informação verbal, grifos nossos).72

Para efeitos comparativos, apresentam-se dois quadros que representam a
infraestrutura física administrativa e acadêmica do IFNMG – campus Salinas e da EAF
Salinas, respectivamente (Quadro 7 e o Apêndice D).

68

E10.
E9.
70
E5.
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E2.
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E8.
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Quadro 7 - Infraestrutura física administrativa e acadêmica do IFNMG –campus Salinas

Fonte: BRASIL, 2014, p. 164.
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Quanto à infraestrutura, algumas reformas foram realizadas já na gestão enquanto
IFNMG. Dessa forma, as descrições contidas no Quadro 7 acima podem ser acrescentadas
pelas obras inauguradas, em 2016, na gestão do IF – campus Salinas, conforme informações
do setor de fiscalização de contratos e obras - campus

Salinas, tais como: ginásio

poliesportivo, anexo do viveiro florestal, prédio de gabinetes para os professores, academia,
UEP (unidade educativa de produção) zootecnia III que funciona como laboratório de ensino,
UEP Agricultura II, prédio acadêmico, clínica veterinária, reforma do posto de vendas,
reforma e revitalização das quadras poliesportivas, pavimentação asfaltica, laboratório de
bromatologia, biblioteca (reforma), laboratório de fenômeno transporte, estábulo, 20
quiosques, academia ao ar livre73, reforma de fábrica de cachaça, quadras esportivas com
cobertura.74 É oportuno ressaltar que todas essas edificações encontram-se no endereço
“Fazenda Varginha, km 02, rodovia MG-404, zona rural”, exceto a fábrica de cachaça, que se
encontra na “Fazenda Umburanas” (Fazenda Santa Isabel).
Desse modo, é pertinente informar que foram selecionadas algumas fotografias de
alguns espaços do campus Salinas, devido à sua dimensão espacial ser considerável em
relação aos demais campi, como pode ser demonstrado na tabela 3 abaixo:

Tabela 3 - Área total do terreno
Campus75
Almenara

Área total do terreno (m²)
500.000

Araçuaí

75.000

Arinos

579.000

Januária

2.267.000

Montes Claros

110.384

Pirapora

52.320

Salinas
Fonte: PDI 2014-2018, IFNMG.

2.601.800

Como mencionado anteriormente, a utilização de fotografias nesta investigação
têm o intuito de contribuir com os objetivos e resultados dessa pesquisa, não caracterizandose como um mero elemento ilustrativo, representando um momento histórico vivenciado por
73

Segundo informações do setor de fiscalização de contratos e obras do IFNMG – campus Salinas, foi
inaugurado juntamente com as demais, apesar de não se enquadrar em obra.
74
As quadras poliesportivas antes da criação do IFNMG eram sem cobertura. Durante a gestão do IF ocorreu sua
reforma, com a construção de coberturas.
75
Não foi disponibilizada a infraestrutura física dos demais campi do IFNMG no documento analisado, uma vez
que esses campi foram criados após a construção do atual PDI (2014-2018). Além disso, como as obras das
sedes definitivas dos demais campi estão em andamento, as unidades vêm funcionando em sedes provisórias.
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tantos. Destacam-se algumas imagens da infraestrutura do campus Salinas, sobretudo o que
foi destacado nos relatos dos sujeitos dessa pesquisa.

Figura 13 - Vista aérea do campus Salinas

Fonte: BRASIL, 2016.

Destacam-se, portanto, nesta apresentação por meio das imagens, as instalações
construídas e/ou reformadas após a criação do IFNMG campus Salinas, com exceção da
Fazenda Santa Isabel, que já existia.

Visivelmente perceptível a dimensão do campus quando se fala em dimensão física
do campus que era bem menor, o espaço era bem menos. Hoje nós temos instalações
que antes não existiam, a exemplo do anexo do viveiro florestal, que foi criado
hoje, a clínica veterinária, os arruamentos de alguns acessos que nós temos hoje
que antes não existiam, como por exemplo a clinica veterinária, setor de
agricultura I não tinha acesso pavimentado, o estábulo também que é uma
construção recente que veio com essa nova transformação da Instituição, a
ampliação do setor da agroindústria. Enfim, eu vejo que se a gente fizer uma
análise quantitativa, o campus duplicou na sua dimensão e na sua infraestrutura em
relação ao que éramos no período da Escola Agrotécnica Federal, antes da criação
do Instituto. (informação verbal, grifos nossos).76
Muita mudança estrutura física, ginásio poliesportivo, salas de aula, gabinete de
professores e laboratórios e outros, pela necessidade dos cursos implantados
(informação verbal, grifos nossos).77

76
77

E6.
E14.
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Então, a escola já era grande, mas com a criação, realmente,a gente percebe que
houve uma grande mudança; teve que se construir um novo prédio acadêmico,
prédio gabinete para os professores, uma nova biblioteca. Hoje nós temos uma
clínica veterinária e já está em construção, em pleno andamento, o Hospital
Veterinário para atender aos acadêmicos da Medicina Veterinária. Tem o viveiro
florestal para atender a Engenharia florestal. Enfim, houve uma grande mudança no
ponto de vista físico (informação verbal, grifos nossos).78

Cabe ressaltar a atual estrutura da biblioteca do IFNMG – campus Salinas (Figura
14) tem recebido investimentos nos últimos anos para a aquisição de novos
títulos/exemplares. De acordo com as informações da coordenação da Biblioteca do IFNMG –
campus Salinas, o acervo conta atualmente com aproximadamente 2.232 obras e 9.900
exemplares79, distribuídos nas diversas áreas, tais como: ciências agrárias, ciências biológicas,
ciências humanas, engrenharias, dentre outras. Quanto a sua estrutura, a biblioteca, prédio
edificado em dois níveis em uma área total de 600 metros quadrados, possui uma área de
acervo, área de estudo em grupo ou individual, computadores para acesso ao Portal de
Periódicos CAPES, além de acesso à internet wireless para os usuários internos da biblioteca.
O seu horário de funcionamento é de 07h às 22:40h, contando com cinco servidores efetivos
coordenados por uma bibliotecária.
Figura 14 - Atual biblioteca do IFNMG – campus Salinas

Fonte: IFNMG – campus Salinas, 2016.

78
79

E7.
Quantidade total de exemplares, conforme relatório retirado do Software Livre Gnuteca, utilizado para
automação de todos os processos da biblioteca em dezembro de 2016.
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Destaca-se ainda a clínica veterinária, espaço destinado para as atividades de aula
prática, pesquisa e extensão (Figura 15). Outra importante construção no IFNMG – campus
Salinas para o curso de medicina veterinária é o hospital veterinário, que atualmente encontrase em fase de execução de obra, com previsão de término para o ano de 2017.

Figura 15 - Clínica veterinária

Fonte: IFNMG – campus Salinas, 2016.

A instituição possui também a Fazenda Umburanas (Fazenda Santa Isabel),
localizada a cerca de 16 km da sede do campus Salinas, com uma área de 56 hectares,
conforme a certidão de registro de imóvel. No local são desenvolvidadas as aulas práticas dos
cursos técnicos em agropecuária, engenharia florestal, tecnologia em produção da cachaça e
medicina veterinária, contando com área de campo, em especial para realização de práticas de
grandes culturas, lavouras etc. (Figura 16).
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Figura 16 - Fazenda Santa Isabel

Fonte: Fonte: IFNMG – campus Salinas, 2016.

A infraestrutura do campus Salinas oferece, atualmente, uma estrutura que
favorece inúmeras atividades pedagógicas, com atividades de ensino, pesquisa e extensão,
teóricas e práticas, além de desenvolvimento de práticas esportivas, em um aspecto formador
integral. Abaixo, o prédio acadêmico com área total de 2.138,22 m² (Figura 17).

Figura 17 - Prédio acadêmico

Fonte: IFNMG, 2016.
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Para o desenvolvimento de atividades de planejamento dos professores, bem
como para o atendimento aos estudantes, foi construído o prédio de gabinetes com uma área
de 1506,74 m² (Figura 18).

Figura 18 - Prédio de gabinetes

Fonte: IFNMG, 2016

Além destas edificações, foram selecionas algumas imagens (Anexo), conforme
relato dos entrevistados, que demonstram a ampliação da infraestrutura do campus Salinas
após a criação do IFNMG e que contribuem para a melhoria no processo de ensinoaprendizagem.
4.2.2 Categoria Cursos
Como dito anteriormente, tanto a EAF Salinas quanto o IFNMG objetivam a
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, capacitando profissionais para
atuarem no mundo do trabalho. Dessa maneira, o IFNMG, por ser uma instituição de
educação superior, básica e profissional, oferta cursos presenciais e à distancia nas diversas
modalidades e níveis de ensino, atuando de forma diversificada em diversas áreas em termos
de oferta de cursos. De acordo com o PDI (2014-2018), o IFNMG atua nas seguintes áreas:

a)Educação Profissional técnica de nível médio (Integrado; Concomitante;
Subsequente; Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos -PROEJA); b) Educação
Superior (cursos superiores de tecnologia; cursos de licenciatura; cursos de
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bacharelado/engenharia; cursos de aperfeiçoamento; cursos de pós-graduação lato
sensu de aperfeiçoamento e especialização; cursos de pós-graduação stricto sensu de
mestrado e doutorado; c)Cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores; d) Extensão tecnológica; e)Pesquisa aplicada; e)Inovação tecnológica
(BRASIL, 2013, p. 16, grifos nossos).

Essa gama de ofertas de cursos deve estar relacionada ao desenvolvimento local,
regional e nacional atuando em prol do desenvolvimento socioeconômico do país, em
atendimento ao previsto no artigo 6º, inciso I, da Lei 11.892/08, na medida em que a
instituição tem por finalidade “ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas a atuação profissional nos
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional
e nacional” (BRASIL, 2008). Nessa perspectiva, os cursos ofertados pelo IF devem estar
direcionados às demandas sociais e às especificidades regionais com vistas ao
desenvolvimento socioeconômico e cultural da região na qual está inserido.

4.2.2.1 Ampliação de ofertas

Inicialmente, a EAF Salinas ofertava, como mencionado anteriormente, somente
cursos técnicos, o que restringia as opções de qualificação e formação profissional. Em 2005,
a instituição implementou seu primeiro curso superior, qual seja, Tecnólogo em Produção da
Cachaça, em virtude de uma demanda regional e de acordo com as peculiaridades da região.
Questionados quanto às opções de cursos que havia na região de Salinas, bem
como aos motivos que influenciaram na escolha do curso realizado, alguns servidores
entrevistados que estudaram na EAF Salinas responderam que na época em que estudaram
havia poucas opções de cursos na região, sendo o curso Técnico em Agropecuária a opção
escolhida, como pode-se constatar nos relatos abaixo:
Bem, eu já estudei aqui e fiz o ensino médio de 1981 a 1983, na época era o curso
técnico em Agropecuária concomitante com o ensino médio, tudo junto. Fiz também
o curso técnico em Informática, ministrado pelo Instituto. Não me lembro a época,
parece que foi em 1996. Na época era ainda a Escola Agrotécnica Federal de
Salinas. [...]. Na verdade, na época, não era o curso que eu procurava, mas nossos
pais preocupados em dar um ensino de qualidade para a gente, e na época o ensino
médio era o melhor que existia na cidade e até mesmo na região, em 1981 o ensino
federal aqui era o melhor que tinha. [...]. Aqui na Escola Agrotécnica era só esse
curso que tinha: Técnico em Agropecuária. Mas na cidade havia outros cursos: o
Magistério, na época a gente chamava Curso Normal, para professor, e o técnico em
Contabilidade. Então, na época só tinha esses três cursos na cidade (informação
verbal, grifos nossos).80
80

E13.
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Eu fiz o curso Técnico em Agropecuária, em 1986 a 1988. E posteriormente, eu fiz
o Técnico em Informática, já era funcionário aqui. O curso Técnico Agropecuária
aqui era o “bicho papão” que a gente tinha aqui na época de curso; região era muito
carente. O que tinha era o curso normal para professor ou Técnico em Agropecuária.
Então a maioria dos homens se via uma saída financeiramente para o trabalho, pois
o recurso era muito bom. A maioria dos alunos que aqui formaram tinha emprego
bom, eram bem capacitados, principalmente na área de Banco, professor de
matemática. O curso aqui era muito bom, na época, apesar dos professores não
terem mestrado, doutorado na época. Não tinha esse incentivo que hoje tem para o
plano de carreira, os professores eram excelentes. [...]. O curso Normal era ofertado
nas outras Escolas Estaduais da cidade. Aqui era só Agropecuária. Na minha época
só tinha o curso Técnico em Agropecuária. Depois foram criados os outros
cursos (informação verbal, grifos nossos).81
Eu fiz o curso técnico em Agropecuária, em 1986 a 1988. Toda vida eu tive um dom
para mexer com plantas e animais, então optei por causa disso. E havia meu irmão,
que também estudou aqui na época e também é servidor aqui no Instituto. Por
influencia dele acabei seguindo aqui. [...]. Em Salinas existia o curso Técnico em
Agropecuária, onde hoje é o Instituto,e na cidade de Salinas existia, na Escola
Estadual, o curso de Contabilidade. E só (informação verbal, grifos nossos).82
Fiz o curso Técnico em Agropecuária, no período de 1984 a 1986. Optei pelo Curso
Técnico em Agropecuária em razão da qualidade de ensino ofertado pela Escola
Agrotécnica Federal de Salinas "Clemente Medrado", o que poderia me
proporcionar uma melhor preparação para o vestibular. Era o curso que procurava no
que se referia aos conhecimentos propedêuticos, uma vez que o meu interesse não
era um curso profissionalizante. [...]. Na Escola Agrotécnica Federal de Salinas
somente era ofertado o Curso Técnico em Agropecuária (informação verbal, grifos
nossos).83
Fiz o curso Técnico em Agropecuária em 1978. [...]. Na época sim ela a melhor
escola da região.[...]. Na Escola Agrotécnica somente este curso (informação verbal,
grifos nossos).84

Nas falas dos sujeitos acima há uma clareza quanto à escolha da realização dos
cursos em virtude da limitação de ofertas na região de Salinas, em relação aos cursos
ofertados. Ressalta-se, ainda, segundo os entrevistados, a qualidade do ensino oferecida pela
instituição, sendo o motivo pelo qual alguns decidiram se matricularem nos cursos, não
somente pelo conteúdo técnico, mas também pela condição de preparação para prosseguiemto
nos estudos.
Já com a criação do Instituto Federal, houve a possibilidade da ampliação de
oferta dos cursos, em especial dos cursos superiores, como pode-se perceber no relato do
entrevistado E8 abaixo, em que constata a dificuldade em estudar em virtude da reduzida
oferta de cursos, em especial de cursos superiores, o que ocorreu na criação do IFNMG –
campus Salinas.
81

E2.
E1.
83
E10.
84
E14.
82
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Eu não cheguei a fazer nenhum curso ofertado pela Instituição. A minha formação,
quando eu entrei aqui no Instituto, na época da Escola Agrotécnica, eu tinha o 2º
grau completo. Posteriormente eu fiz o curso superior de Tecnologia de Processos
Gerenciais, mas não pela Instituição, e sim pela Educação a distância. Até porque
para a instituição, para estudar era difícil, porque a gente trabalhava o dia todo e não
tinha curso à noite. Então não tinha como conciliar o trabalho com os cursos que a
escola oferecia. Só veio realmente oferecer curso superior mais recente, com a
criação do Instituto (informação verbal, grifos nossos).85

Dessa maneira, a perspectiva de implantação de novos cursos, o IFNMG ampliou
o leque de opções aos que desejassem estudar, sendo oferecidos cursos em todos os níveis e
modalidades de ensino; cursos que atendam à necessidade e demanda da região de formação
de cursos técnicos e nível médio e superior (presenciais e à distância).
O quadro abaixo apresenta os cursos ofertados pela EAF Salinas e pelo IFNMG campus Salinas com vistas a possibilitar uma comparação em termos da ampliação de ofertas
de cursos nessas instituições.

Quadro 8 - Cursos presenciais ofertados pela EAF Salinas e IFNMG - campus Salinas

EAF Salinas86

Instituição
-

Ensino Médio em concomitância
interna ao curso técnico.
-

CURSOS

-

-

Técnico Agroindustrial.

-

Técnico em Informática.

Três cursos técnicos na modalidade
integrado ao ensino médio:
- Técnico em Agroindústria;
- Técnico em Agropecuária;
- Técnico em Informática.
Quatro licenciaturas:
- Ciências Biológicas;
- Matemática;
- Física;
- Química.

Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio.

OFERTADOS
-

Técnico em Agropecuária.

IFNMG - campus Salinas87

Curso Técnico Agroindustrial
Integrado ao Ensino Médio.
Curso Superior de Tecnologia em
Produção de Cachaça.

-

Três Bacharelados:
Engenharia de Alimentos;
- Engenharia Florestal;
- Medicina Veterinária.

Um curso tecnólogo em Produção de
Cachaça.
Fonte: PDI EAF SALINAS 2007-2011 e PDI IFNMG 2014-2018.

85

E8.
A EAF Salinas funcionou até 28 de dezembro de 2008, quando foi transformada em IFNMG sob as diretrizes
da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
87
Cursos em funcionamento até dezembro de 2016, data da coleta de dados para esta investigação.
86
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A EAF Salinas ministra ainda, de acordo com o PDI EAF SALINAS 2007-2011,
cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores nas mais variadas áreas, geralmente,
em parceria com a FADETEC88 (Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino
Tecnológico da Escola Agrotécnica Federal de Salinas-MG), visando ao aprimoramento
profissional, à socialização, à inclusão digital, à geração de emprego e renda e à melhoria da
qualidade de vida, prioritariamente das pessoas mais carentes do ponto de vista econômico e
social. Na modalidade educação de jovens e adultos é oferecido o curso de formação e inicial
e continuada em Operação de Computadores (BRASIL, 2007, p. 7).
Todos os cursos ofertados pela EAF Salinas foram mantidos no processo de
“ifetização”, porém novos cursos foram criados, em especial cursos superiores, ampliando as
opções de cursos oferecidas pela instituição. Assim, atualmente o IFNMG - campus Salinas
oferece oito cursos superiores, sendo três bacharelados, quatro licenciaturas e um de
tecnologia, além de três cursos técnico profissionalizante integrado ao ensino médio, todos na
modalidade presencial. Essa ampliação de oferta de cursos foi percebida de forma positiva
pelos entrevistados, como demonstram os relatos a seguir:

Melhora que vejo também é o número de cursos que ampliou muito, pois quando
eu entrei só tinham dois, técnico em agropecuária, e depois técnico em agroindústria
mais recente, se não me engano. Quando eu entrei só existia o Técnico em
Agropecuária. E depois da transição, já veio esse vasto número de cursos, que
para falar a verdade não sei nem contar quantos cursos tem (informação verbal,
grifos nossos).89
Era o que a gente sonhava. A gente estava restrito a um curso técnico de ensino
médio. E com a transformação a gente viu outros caminhos, outro leque abrindo
para novos cursos ofertados. E a gente via a necessidade de nossos filhos saírem
daqui para buscarem cursos fora, como a gente na época. Hoje tá vendo a realidade
em que nossos filhos não têm a necessidade de sair, porque aqui tem os cursos
ofertados para a região, é a tendência. Tomara que trouxessem mais novos cursos
(informação verbal, grifos nossos).90
[...] fisicamente nós já mudamos muito em termos de infraestrutura, mas também
ampliou-se as possibilidades de oferta de cursos. Com essas onze unidades que
nós temos, nós podemos atender um número muito maior de cursos, surgiu a
possiblidade de ensino a distancia, vários cursos superiores, seja de tecnológica,
bacharelado, licenciatura e também a ampliação da oferta de cursos técnicos
(informação verbal, grifos nossos).91

88

A FADETEC é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico da Escola Agrotécnica
Federal de Salinas-MG, que tem firmado parcerias objetivando o estabelecimento de ampla cooperação técnica
e científica com vistas à prestação de serviços de extensão, pesquisa e consultoria nas áreas técnicas, culturais,
administrativas, agroindustrial de qualificação profissional e ambiental. Fonte: PDI EAF Salinas, 2007-2011.
89
E1.
90
E2.
91
E5.
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E eu vejo que hoje nós temos oferecido uma quantidade muito maior de
atendimento em relação ao que nós éramos enquanto Escola Agrotécnica Federal.
Essa transformação, na minha opinião, foi extremamente positiva nesse sentido,
em atender a nossa comunidade, ampliar o quantitativo de cursos que eram
ofertados, com a possibilidade de ofertar mais ainda outros cursos, com pequenas
adaptações, algumas adequações. A estrutura que nós temos nos garante a oferta
desse benéfico para a nossa comunidade para um prazo relativamente longo. E isso
me deixa muito satisfeito em função do que nós somos e do que nós éramos
(informação verbal, grifos nossos).92

Em relação ao ingresso de discentes, o IFNMG possui quatro formas, conforme
consta no Quadro 9:

Quadro 9 - Formas de acesso ao IFNMG
Processo Seletivo

Seleciona candidatos aos cursos técnicos presenciais, sendo eles nas formas integrado,
concomitante e subsequente93.

Processo Seletivo
e-Tec

Seleciona alunos para cursos técnicos a distância, ofertados por meio do Programa eTec Brasil94.

Vestibular

Seleciona candidatos aos cursos superiores presenciais. Acontece duas vezes ao ano,
semestralmente, com entrada para o primeiro semestre letivo e para o segundo semestre
letivo.

Sistema de Seleção
Unificada (SiSU)

O SiSU é utilizado pelo IFNMG para preencher parcial ou integralmente as vagas
ofertadas para o ensino superior e utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Possui duas edições ao ano, o calendário e os procedimentos de inscrições do
SiSU ficam a cargo do Ministério da Educação (MEC).

Fonte: PDI 2014-2018.

No campus Salinas, a entrada tanto para os cursos superiores quanto para os
cursos técnicos acontecem anualmente, podendo, eventualmente, realizar outras formas de
ingresso para o preenchimento de vagas remanescentes de seus cursos.

92

E6.
O processo seletivo para os cursos técnicos na modalidade integrado são destinados aos candidatos que já
concluíram o ensino fundamental e que ainda não cursaram o ensino médio; ocorre uma vez ao ano. O
processo seletivo para os cursos técnicos na modalidade concomitante é para candidatos que estão cursando a
segunda ou a terceira série do ensino médio, e subsequente são destinados aos candidatos que já concluíram o
ensino médio. Ambos acontecem duas vezes ao ano, semestralmente, com entrada para o primeiro semestre
letivo e para o segundo semestre letivo. Fonte: PDI 2014-2018.
94
O sistema Rede e-Tec Brasil foi lançado em 2007 e visa a oferta de educação profissional e tecnológica à
distância. Tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e
gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos serão
ministrados por instituições públicas. O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos
cursos. A estados, Distrito Federal e municípios cabe providenciar estrutura, equipamentos, recursos humanos,
manutenção das atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil?id=12326>. Acesso em: out.2016
93
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Para concorrer às vagas dos cursos superiores do IFNMG, os candidatos, de
acordo com o Edital n.º 320/2016 do IFNMG, poderão candatar-se em dois processos
seletivos de seleção: Sisu95 e vestibular. Desse modo, o candidato que deseje utilizar o
resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deverá se inscrever por meio do
Sisu, ou ainda tem a chance de concorrer às vagas disponibilizadas nos editais de vestibular
do Instituto Federal. Ainda de acordo com o referido edital, em cumprimento à legislação
vigente, são reservadas, no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) das vagas ofertadas aos
estudantes oriundos somente da rede pública de ensino, como apresentadas na Tabela 4
abaixo.

Tabela 4- Oferta de cursos superiores - 1º vestibular 2017 do IFNMG

95

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação
(MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br>. Acesso em: 10 dez. 2016.
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Fonte: BRASIL, 2016.

Convém ressaltar que a tabela acima mostra somente as vagas destinadas ao
processo seletivo por meio do vestibular no IF Salinas. Dessa forma, o total de vagas dos oito
cursos superiores no campus Salinas pode ser evidenciado na tabela a seguir, considerando,
além do vestibular, as vagas disponibilizadas pelo Sisu. (TAB.5).

Tabela 5 - Total de vagas disponibilizadas no campus Salinas (vestibular Salinas + Sisu)
Curso

Turno

Duração

Vagas
Sisu
20

Ciências Biológicas

Noturno

4 anos

Vestibular
20

Engenharia de
Alimentos

Diurno

5 anos

18

18

36

Engenharia Florestal

Diurno

5 anos

18

18

36

Física

Noturno

4 anos

20

20

40

Matemática

Noturno

4 anos

20

20

40

Medicina Veterinária

Diurno

5 anos

18

18

36

Química

Noturno

4 anos

20

20

40

Total
40

Produção de Cachaça
Diurno
3 anos
18
18
36
Fonte: Adaptada pela autora. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/vestibular/12504-1-vestibular-2017>.
Acesso em: nov.2016

Outra forma de acesso aos cursos do IFNMG campus Salinas acontece por meio
do processo seletivo voltado para os cursos técnicos presenciais de nível médio na modalidade
integrado. De acordo com o edital n.º 321/2016 do IFNMG, “na forma integrada, o aluno,
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com apenas uma matrícula, frequenta curso cujo currículo foi planejado de modo a reunir os
conhecimentos do ensino médio às competências da educação profissional”.
Desse modo, o campus Salinas atualmente oferta três cursos técnicos na
modalidade integrado ao ensino médio, sendo seu quantitativo de vagas apresentado na
Tabela 6, ressaltando que são reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas para
estudantes oriundos da rede pública de ensino, conforme determinação legal vigente.
Tabela 6 - Oferta de cursos técnicos integrados

Fonte: BRASIL, 2016.

Importante mencionar ainda que o IFNMG campus Salinas implantará mais um
curso superior, com previsão de início para o primerio semestre de 2017. Trata-se do curso de
bacharelado em Sistemas de Informação, que foi aprovado pela Resolução CS n.º 58/2016, de
16 de dezembro de 2016, na qual após deliberação do Conselho Superior96, aprovaram a

96

O Conselho Superior compõe a administração dos Institutos Federais enquanto órgão superior, juntamente
com o Colégio de Dirigentes. Conforme § 3º do artigo 10 da Lei 11.892/2008, o Conselho Superior, de caráter
consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores
técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do
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implantação e o projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação –
campus Salinas.
Conforme anexo I do edital n.º 045, de 20 de dezembro de 2016, do IFNMG
campus Salinas, serão ofertadas 30 vagas, sendo 13 para ampla concorrência e as demais
compõem o quadro de reserva de vagas para egressos de escola pública e para pessoas com
deficiências, tendo o curso a duração de quatro anos.
Outra importante conquista para o IFNMG, especialmente para o campus Salinas,
refere-se à aprovação da Capes, em dezembro de 2016, para ofertar seu primeiro curso em
pós-graduação stricto sensu mestrado em Medicina Veterinária, sendo também o primeiro
programa de mestrado profissional em Medicina Veterinária da região Norte e Nordeste de
Minas Gerais.
As aulas, na modalidade presencial, ocorrerão no campus Salinas, com previsão
de início para o ano de 2017. Além dos professores do campus Salinas, a primeira turma de
mestrado em Medicina Veterinária do IFNMG contará com a participação de professores dos
campi Almenara e Januária97.
Para que isso fosse possível, o IF por meio do campus Salinas, alinhado com
instituições e empresas da cadeia produtiva de animais do estado de Minas Gerais, se
articulou para submeter esta proposta tendo uma única área de concentração (reprodução e
nutriçao animal) duas linhas de pesquisa (biotecnologia aplicada à reprodução animal e
nutrição aplicada), conforme consta no relatório geral da proposta submetido à Capes. Como
objetivos destaca-se a solução de problemas dos sistemas de produção animal. Além disso,
visa propiciar o desenvolvimento econômico sustentável das empresas rurais.
A oferta do mestrado vem ao encontro dos objetivos previstos na lei de criação
dos Institutos Federais, no que tange à oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu de
mestrado e doutorado. Destaca-se, assim, o conceito de verticalização do ensino também
prevista na mesma legislação, desde a educação básica à pós-graduação que, segundo Pacheco
(2011), “pode vir a permitir a construção de um leque de alternativas de formação dentro de
um determinado eixo tecnológico, oferecendo ao educando o desenho do itinerário formativo
que melhor corresponda às suas expectativas” (PACHECO, 2011, p. 83).

Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que
compõem a comunidade acadêmica.
97
Fonte:http://www.ifnmg.edu.br/mais-noticias-portal/216-portal-noticias-2016/14150-ifnmg-recebe-aprovacaopara-ofertar-o-seu-primeiro-curso-de-mestrado-a-especializacao-sera-na-area-de-medicina-veterinaria. Acesso
em 09 de dezembro de 2016.
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Nesse sentido, espera-se que o mestrado profissional em Medicina Veterinária
proporcione aprimoramento dos conhecimentos aos estudantes, bem como o desenvolvimento
institucional e regional.
Além dos cursos apresentados, são oferecidos pelo campus Salinas ainda outros
cursos, presenciais e à distância, tais como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC), cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Inglês
Básico98; Cursos Técnicos a distância (EaD), cursos ofertados pelo Centro de Ensino de
Línguas (CEL), como por exemplo Libras Básico e Produção de Textos em Língua
Portuguesa99.
Em relação aos cursos do PRONATEC, este programa foi criado pelo governo
federal por meio da lei 12.513/2011, tendo como objetivo, entre outros, expandir, interiorizar
e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e
a distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional (BRASIL, 2011). Dessa modo, são ofertados cursos de educação profissional e
tecnológica, atendendo prioritariamente aos estudantes do ensino médio da rede pública,
inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores, beneficiários dos programas federais
de transferência de renda e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.100
De acordo com o MEC, são oferecidos pelo Pronatec cursos técnicos
profissionalizantes para estudantes matriculados ou que concluíram o ensino médio, além de
cursos de qualificação profissional (na modalidade formação inicial e continuada), de
escolaridade mínima variada.101 Os cursos de qualificação profissional, via FIC, são
destinados aos diversos públicos (desde a não exigência do ensino fundamental completo até
o ensino médio completo) e possuem a carga horária mínima de 160 horas, e focam em uma
formação específica, possibilitando a elevação da escolaridade e a qualificação profissional de
trabalhadores. Ainda de acordo com o MEC, os cursos técnicos possuem uma carga horária de
800 a 1200 horas, devendo o estudante estar cursando o ensino médio ou já ter concluído.
Nesse contexto, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica possui instituições que ofertam o Pronatec, sendo os Institutos Federais uma
98

Conforme Edital Interno n.º 022/2015. Cursos de Inglês Básico do CELIN (Centro de Línguas) do IFNMG campus Salinas.
99
Conforme edital Interno n.º 016/2015. Cursos de Libras e Produção de Texto em Língua Portuguesa do CEL
(Centro de Ensino de Línguas) do IFNMG - campus Salinas.
100
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em: 1 dez. 2016.
101
Disponível em : <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em: 1 dez. 2016.
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delas. E para ofertar os cursos técnicos e de formação inicial e continuada (qualificação
profissional) gratuitos, o Pronatec criou a Bolsa-Formação, por meio do qual são ofertados
esses cursos em instituições que atuam na educação profissional e tecnológica. Portanto, os
cursos do Pronatec são do Programa Bolsa-Formação/Trabalhador e estabelecem um diálogo
entre os Institutos Federais e Ministérios.
Como dito anteriormente, o IFNMG campus Salinas, por fazer parte das
instituições ofertantes do Pronatec, iniciou, em 2012, a oferta de cursos desse programa.
Conforme as informações na tabela de quantitativo de cursos e alunos do Pronatec – IF
campus Salinas (Apêndice C), as vagas disponibilizadas, no ano de 2012, totalizaram um
quantitativo

de

255,

sendo

matriculados

231

estudantes

nos

cursos

técnicos

profissionalizantes e de qualificação profissional ofertados. No ano de 2013, as vagas foram
115 e 88 matrículas para os cursos ofertados no Pronatec. Ressalta-se que o auge de ofertas de
vagas e, consequentemente, de matrículas ocorreu no ano de 2014, ano de maior investimento
público no referido programa, sendo ofertadas 1.015 vagas para a unidade de ensino (Salinas),
bem como para diversos municípios da região, denominada de “unidades remota”. Como
pode-se perceber, a abrangência de oferta tanto para a cidade de Salinas quanto para a região,
neste ano, foi significamente superior aos demais anos, o que possibilitou a qualificação
profissional de 996 estudantes matriculados nos diversos cursos oferecidos. Já nos anos de
2015 e 2016 houve um decréscimo na oferta de vagas pelo Pronatec, em virtude da redução
nas pactuações entre as instituições, que ocorreu pelo contigencimanto para conter os gastos
do governo, sendo 160 ofertadas em 2015 e 161 no ano de 2016 (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Quantitativo de cursos e alunos do PRONATEC – IFNMG/campus Salinas
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Fonte: Coordenação do PRONATEC do campus Salinas

Quanto aos cursos ofertados na modalidade à distância, no campus Salinas são
oferecidos, por meio da Rede e-Tec Brasil, cursos técnicos e de qualificação profissional na
modalidade de educação profissional e tecnológica à distância, que visam ampliar e
democratizar o acesso aos cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos. A oferta do IF
– campus Salinas abrange, aproximadamente, 20 municípios. Segundo consta no relatório de
gestão do IFNMG, exercício de 2015, publicado em março de 2016, a oferta dos cursos na
metodologia de EAD realiza-se por meio de celebração de termo de cooperação entre os
municípios da área de abrangência do IFNMG, que aderiram à proposta. A SETEC
descentraliza os recursos, o que possibilita ao IFNMG executar os cursos e fomentar os polos
mediante a concessão de bolsas para o pagamento de tutores da equipe, bem como a
distribuição de material didático referente aos cursos ofertados.
O Gráfico 4 representa os municípios atendidos pelo campus Salinas e ilustra a
oferta dos cursos em EAD neste campus no ano de 2015, conforme consta no relatório de
gestão do IFNMG de 2015.

Gráfico 4 - Oferta Rede e-Tec Salinas

Fonte: Relatório de gestão do IFNMG, 2015.
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No ano de 2016, conforme edital n.º 446, de 21 de novembro de 2016, o IF
Salinas ofertou vagas para os cursos técnicos à distância de nível médio nas modalidades
concomitante e subsequente, e o quantitativo das vagas, cursos e município pode ser
verificado na Tabela 7.
Tabela 7 - Cursos a distância ofertados pelo IFNMG – campus Salinas em 2016
Relação dos Cursos Técnicos Subsequentes/Concomitante – 1º Processo Seletivo 2016 IFNMG/Campus
Salinas
MUNICÍPIO
CURSO
VAGAS
Salinas
Meio Ambiente
80
Taiobeiras

Segurança do Trabalho

40

Taiobeiras

Informática para Internet

40

Rio Pardo de Minas

Segurança do Trabalho

40

Rio Pardo de Minas

Informática para Internet

40

Fonte: Coordenação E-tec / IFNMG campus Salinas.

Percebe-se que a EAD pode ser considerada um fator de inclusão social, pois
possui especificidades em relação à modalidade presencial, o que propicia a ampliação das
possibilidades de cursos, atendendo aos mais diversos públicos, sobretudo pela flexibilidade
de tempos e espaços para o desenvolvimento das atividades. Ainda de acordo com o relatório
de gestão do IFNMG/2015, a expansão da EAD do IFNMG pode ser explicada por alguns
motivos, dentre eles a “oferta de produtos e serviços gratuitos e de qualidade; presença em
diversos municípios da região; demandas oriundas das potencialidades regionais” (BRASIL,
2015, p. 24).
Sobre todo esse processo de ampliação de ofertas e suas consequências, o
entrevistado E4 conclui:

A gente pode acrescentar que foi muito benéfico para a interiorização da educação.
Eu que vim de Belo Horizonte, já não conhecia o modelo de Escola Agrotécnica.
Conhecia o Cefet Minas em Bh e já em 2006 fiquei espantado com a infraestrutura
da época já e com o modelo de ensino, integral, os alunos estudando de manhã e à
tarde, muita aula. E com a criação dos Institutos isso fortaleceu e expandiu na
criação dos cursos superiores. O crescimento de infraestrutura que esses cursos
demandaram. Então, hoje você vê que o Instituto fixa mais gente, alunos que nunca
sonhariam em ter uma oportunidade de estudar, como por exemplo, Medicina
Veterinária, que é o curso que dou aula. Sair daqui da região, por dificuldade
financeira, pela família mesmo. Ou mesmo não sonhavam, às vezes, em visitar outra
cidade, como por exemplo, Rio de Janeiro, Viçosa, e os alunos se maravilham e isso
abre a cabeça, expande a mente e para o exterior. Então abre a cabeça dos alunos,
traz um conhecimento pessoal imensurável que isso vai acabar ficando e
trazendo benefícios para região. Fora o comércio, que movimenta a cidade, novos
servidores. Enfim, isso ajuda o desenvolvimento da região e do interiordo país , que
as Universidade vão chegar e que os Institutos chegaram. Isso a gente tem que
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destacar que é o grande ganho dos Institutos foi isso, ou seja, que o governo ter
reforçado e investido nas Escolas Agrotecnicas e Cefets, coisa que não era feito há
muito tempo (informação verbal, grifos nossos). 102

Percebe-se no relato, rico em detalhes, do entrevistado E4 que o processo de
“ifetização” possibilitou, além da ampliação da infraestrutura no campus, a expansão da oferta
de cursos, de forma especial os superiores. Destaca, ainda, os benefícios dessa ampliação de
ofertas, e que esta atinge uma dimensão maior no que tange à interiorização da educação, na
medida em que ampliam-se os horizontes de possibilidades, principalmente para quem não
teria condições financeiras de estudar em outras localidades. Acrescenta que todo esse
benefício da expansão de oferta de cursos possibilita aos estudantes conhecer outras cidades,
outros países, vivenciar novos horizontes. Esse processo, na percepção do entrevistado, tende
a trazer benefícios para a própria região onde o Instituto se instalou.

4.2.2.2 Número de servidores e discentes
Como dito anteriormente, em 1953 ocorreu o lançamento da “Pedra Fundamental”
da Escola de Iniciação Agrícola de Salinas, dando início ao funcionamento das atividades da
instituição. Neste ano, o quadro de pessoal contava com apenas quatro servidores, conforme
foi constatado nos documentos oficiais103 referentes ao registro de frequência.
Desde então, o número de servidores (professores e técnicos-administrativos)
cresceu gradativamente concomitantemente com a demanda advinda do crescimento da
instituição. Vale destacar que em 1993, ano em que a EAF Salinas foi transformada em
autarquia vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, havia 91 servidores compondo
seu quadro de pessoal. Já no ano de 2008, época da transição da EAF Salinas para o IFNMG,
a instituição contava com 137 servidores. Atualmente, em 2016, o campus Salinas conta com
244 servidores, como pode ser constatado no Gráfico 5.

102

E4.
Para apuração desse quantitativo foram analisados documentos oficiais da instituição em que constavam os
registros da frequência dos servidores, como livros de ponto, fichas financeiras e folhas de pagamento dos
servidores.

103
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Gráfico 5 - Quantitativo de servidores104 do IFNMG – campus Salinas
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Fonte: Setor de Recursos Humanos do IFNMG –campus Salinas.

Alguns entrevistados relataram que houve um aumento significativo no número de
servidores na instituição ao longo dos anos, em especial após a criação do IFNMG, como se
observa na fala do entrevistado E5:
Só acrescentando aí não só no aspecto histórico, mas voltando,também quanto ao
número de servidores ampliou-se muito. Para ter uma ideia , quando eu comecei e
por volta dos 20 anos que estive na escola Agrotécnica, o número de docentes
oscilava por volta de 32 ou 35, hoje Salinas, não tenho o dado exato, mas deve ter
aproximadamente de 90 a 100 docente ou mais . Com relação ao processo histórico,
a instituição tomou outra dimensão. Primeiro pela quantidade de alunos, pela
quantidade de servidores e pela possibilidade de atender um de alunos muito maior
que atendíamos no passado, uma vez que enquanto Escola Agrotecnica o nosso
foco de ação era muito restrito. [...]. Então, de um modo geral, é uma evolução
(informação verbal, grifos nossos).105

Para o entrevistado E8, o aumento de servidores se deu, entre outros aspectos, em
virtude da criação dos cursos superiores pelo IF Salinas, o que gerou benefícios tanto para a
instituição quanto para a região, como se pode notar em seu relato:

104

Foram considerados para a contagem o quantitativo de professores (efetivos e substitutos) e técnicosadministrativos.
105
E5.

160

Mas no resto, com a criação do Instituto, é lógico, de uma fez para outra nós criamos
seis cursos superiores ou sete. Foram as quatro licenciaturas, veio a Engenharia
Florestal, Engenharia de Alimentos, a Medicina Veterinária. Sete cursos superiores
de uma vez. Foi uma mudança grande, de uma hora para outra, já mudou tudo isso.
E com isso aumentou o número de servidores, que dobrou. [...]. Nesse sentido
veio beneficiar bastante não só a nossa escola, mas toda a região, que conseguir uma
escola dessas, um Instituto. O número de alunos que vem para cá estudar;comércio
em si é beneficiado e muito (informação verbal, grifos nossos).106

Outro

aspecto

abordado

pelos

entrevistados

refere-se

ao

consequente

desenvolvimento da região na área de abrangência dos municípios da cidade de Salinas, em
virtude, segundo eles, do processo de expansão dos cursos:
Em se tratando de uma micro região, com o IDH muito baixo, quer dizer, o salário
médio dos servidores do campus Salinas e do Instituto de maneira geral é
considerável em relação ao IDH do município. E se a gente tem no momento
expressivo desse, um número de professores e número de servidores, isso vai fazer
também que a moeda gire mais, vai girar mais moeda para vir para a região, e
do desenvolvimento para o comércio (informação verbal, grifos nossos).107

Para a região foi excelente, criação de novos cursos. Vendo a necessidade real da
região. Então, para a região foi ótimo, foi excelente. Se fosse para voltar, mesmo
com esse saudosismo, eu votaria a favor da criação do Instituto. [...]. Para a região
foi ótimo, foi excelente (informação verbal, grifos nossos).108

O que a gente tem a acrescentar é que para agente que é morador daqui da cidade, só
tem que agradecer; e viu de uma maneira fantástica, e muito boa, essa transformação
que a gente sempre esperou. Foi uma realização, que apesar do Norte de Minas ser
uma região muito pobre e carente, tanto politicamente, isso chegou a nos atender.
Isso mudou completamente a economia da cidade, sempre foi uma referência a
Escola Agrícola, acabou transformando mais. Naquela época já trazia gente de
outras regiões. Hoje acabou trazendo gente do país inteiro com os cursos ofertados.
Isso foi uma maravilha aqui na região. Tanto na parte educacional, como
financeira, como econômica. Transformou tudo. Tanto na parte para a gente
preparar, estudar, transformar nossos sonhos e de nossos filhos. E tanto
financeiramente, porque a região e muito carente de recursos. Então, isso foi
maravilhoso na região nossa. Tomara que só tenha a somar e crescer mais com os
novos cursos (informação verbal, grifos nossos). 109

Olha tem uma outra questão também com a criação do campus Salinas foi o
aquecimento do comércio local, porque logicamente atraem os estudantes, hoje nós
nos tornamos um pólo de referencia em educação; então, aquece o comércio, a
questão também das imobiliárias, enfim, Salinas ganha com isso, o município de
Salinas e regiões circunvizinhas ganham com isso. Nós hoje somos um pólo que
as pessoas vêm para cá. As pessoas trazem suas contribuições do ponto de vista
social, cultural e financeiro também, então vai evoluindo (informação verbal,
grifos nossos).110

106

E8.
E11.
108
E3.
109
E2.
110
E7.
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Se for olhar quem mexe com aluguel é beneficiado, o comercio de modo geral, as
farmácias, os supermercados, as lojas, os bares, quer dizer, tudo isso ganha, o
comércio ganha, a cidade se desenvolve. Olhando por esse lado, o crescimento foi
muito grande com o Instituto (informação verbal, grifos nossos).111

Quanto aos discentes, o IFNMG desenvolve projetos, programas, ações e serviços
por meio de política de atendimento. De acordo com o PDI (2014-2018), esta política “tem
como propósito central a democratização do acesso, assegurando o princípio da igualdade de
condições a esse acesso, garantindo a permanência e a conclusão com êxito dos discentes” (p.
200). Nesse sentido, são disponibilizados aos discentes programas e ações de apoio
pedagógico e financeiro, no intuito de promover condições de permanência e sucesso escolar.
A assistência financeira é viabilizada por meio da política de assistência estudantil
do IFNMG, como dito anteriormente. Reiterando, essa política é regida em consonância com
a LDB n.º 9.394/96 e com o Decreto n.º 7.234/2010, que dispõe sobre o PNAES. Sua
operacionalização ocorre por meio de bolsas e auxílios financeiros aos discentes em
vulnerabilidade social, com vistas a contribuir para a sua permanência no curso, bem como
com o seu êxito escolar. Sobre esse item, o entrevistado E8 pontua que,

Muitos pais não tem condições de mandar seu filho para estudar, sair daqui e
fazer uma faculdade lá fora, mesmo que seja a faculdade pública tem despesas,
pagar aluguel, tem alimentação, tem o transporte, então não fica barato para quem
é pobre estudar fora. E com a criação daqui não, quer dizer, ajudou demais os pais
manterem os filhos estudando. Estuda aqui, é mais perto, é mais fácil. De modo
geral, a região em si beneficiou demais (informação verbal, grifos nossos).112

Quanto ao apoio pedagógico, a política de assistência estudantil disponibiliza,
conforme critérios previstos nos editais, dentre outras a bolsa monitoria para o
acompanhamento aos estudantes no que tange ao ensino-aprendizagem; e as bolsas de
pesquisa e extensão, que visam o estímulo à participação dos discentes em atividades
correlatas a este campo de atuação.
Outro princípio que rege a política de atendimento ao discente refere-se ao
atendimento especializado aos discentes com necessidades específicas, proporcionando-lhes
condições necessárias para o seu desenvolvimento escolar, em conformidade com a legislação
vigente.
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Conforme o regulamento da política de assistência estudantil do IFNMG, o
programa de apoio a pessoas com necessidades específicas “deverá garantir aos discentes
regularmente matriculados nos cursos presenciais ou semi-presenciais do IFNMG com
necessidades específicas condições que permitam o acompanhamento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2012). Tais ações são realizadas pelo núcleo de
atendimento a pessoas com necessidades específicas (NAPNE), criado em 2010 no campus
Salinas e que conta com uma equipe multidisciplinar de servidores, incluindo o serviço
pedagógico da instituição, que planeja e desenvolve ações inclusivas para seu público-alvo,
atuando nas áreas de diversas deficiências e contribuindo no processo de ensinoaprendizagem.
O campus Salinas conta, também, com o serviço de atendimento ao educando, por
meio da Coordenação Geral de Assistência ao Educando (CGAE), com psicólogo, assistente
social, médico clínico geral, dentista, nutricionista, enfermeiro, assistente de alunos; o que
implica em um atendimento das mais diversas necessidades dos discentes em seu cotidiano
escolar, para além da sala de aula. Antes, enquanto EAF, somente eram oferecidos os
serviços de psicologia, dentista, enfermagem e assistência aos alunos.
Vale destacar que o IFNMG campus Salinas oferece aos discentes dos cursos
técnicos integrado ao ensino médio os serviços de regime residencial e regime
semirresidencial. De acordo com o edital n.º 321/ 2016, os cursos na modalidade integrada
são ofertados nos regimes de externato. Contudo, “os alunos matriculados poderão se
candidatar às vagas do regime residencial (antigo internato, apenas masculino) e do
semirresidencial (antigo semi-internato, masculino e feminino), por meio de análise
socioeconômica regida por edital próprio” (BRASIL, 2016). No regime residencial, aos
discentes são oferecidos alojamento, lavanderia e refeições. Já no regime semirresidencial, os
estudantes contam com as refeições durante o período escolar. Ambos os regimes são
contemplados também com os serviços prestados pela equipe multidisciplinar de atendimento
ao educando.
Ressalta-se que o serviço de moradia estudantil existe desde a época da EAF
Salinas, entretanto não de forma gratuita, como ocorre com o IFNMG, sendo este um grande
diferencial. Sobre este aspecto, constatou-se por meio da análise documental que os
estudantes da EAF Salinas que não possuíam condições financeiras para arcar com as
despesas da moradia estudantil, prestavam diversos serviços como forma de pagamento.
Atualmente, os estudantes matriculados em regime de internato na EAF Salinas são
legalmente reconhecidos como alunos-aprendizes, e isso lhes dá o direito, para fins de
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aposentadoria, como tempo de serviço público, desde que comprovada a retribuição
pecuniária à conta do orçamento da União, ainda que fornecida de maneira indireta aos aluno,
como o recebimento de estadia, alimentação, material escolar, uniforme, dentre outros.
De acordo com o artigo 113 da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 27, de 30 de
abril de 2008, os períodos de aprendizagem profissional realizados na condição de aluno
aprendiz até a publicação da Emenda Constitucinal n.º 20/1998 são considerados períodos de
aprendizagem profissional. Assim, o tempo trabalhado nesta condição poderá ser computado
como tempo de serviço/contribuição, sendo a certidão expedida pela secretaria do campus
Salinas. Portanto, estes estudantes foram remunerados à conta da dotação global da União de
forma indireta, uma vez que alimentação, alojamento, calçados, vestuário e outros foram
adquiridos com verbas provenientes do orçamento da União, como compensação das
atividades extracurriculares exercidas pelos mesmos na instituição de ensino. Este fato pode
ser evidenciado no relato do entrevistado E12 abaixo:
O que antes apenas alguns alunos poderiam estar no internato. [...]. E o internato
que era um dos pilares de garantia da permanência do aluno começou a reduzir, e em
algumas escolas até a fechar (informação verbal, grifos nossos).113

O servidor entrevistado embasa seu argumento no fato de o governo anterior à
criação do IFNMG, no final da década de 1990, ter estabelecido uma política de fechamento
dos internatos, adotando uma política de enxugamento dos investimentos. Nesse campo, os
internatos foram alvos dessa estratégia, o que ocasionou o fechamento de diversas escolas.
Dessa forma, o entrevistado E12 reitera a importância e o significado que o internato para a
permanência dos estudantes e melhoria do rendimento escolar, o que é oferecido pelo campus
Salinas atualmente.
Acrescentando sobre as mudanças que ocorreram com a implementação do
IFNMG campus Salinas, os entrevistado E6 e E11, ao serem questionados sobre o processo
dessa transição, ressaltaram também o aumento do número de discentes, o que, segundo eles,
é motivo de orgulho, por se tratar de uma instituição que tornou-se referência na região.
A única coisa que eu tenho a acrescentar, como eu já coloquei, somente para
reforçar, o quanto essa mudança veio para beneficiar nossa comunidade e nossa
região de modo geral. A Escola Agrotécnica Federal na época, ainda atendendo um
quantitativo muito pequeno de alunos, na minha opinião, em torno de 400 alunos
matriculados na época, hoje nós conseguimos ampliar muito mais, nós já éramos
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uma referência, isso sempre foi motivo de orgulho para nós, salinenses (informação
verbal, grifos nossos).114
O número de alunos aumentou e muito; e isso sem contar o reflexo que causou na
micro-região de Salinas. Vou chamar de Micro porque também perdemos o espaço
de área abrangência com a ampliação do campus de Araçuaí, campus de Almenara,
campus de Teófilo Otoni, de Janaúba. Era uma região muito grande. Mas crescemos
muito, principalmente com número de professores e de alunos (informação
verbal, grifos nossos).115

Para demonstrar a evolução do quantitativo de estudantes desde o início das
atividades da instituição em 1956, foram levantados os dados deste período até o ano de 2016,
do ensino médio e superior. Vale destacar o quantitativo de estudantes no ano de 1956, época
em que inciaram na instituição, quando havia 35 estudantes matriculados. Na transição da
EAF Salinas para o IFNMG, em 2008, havia 569 estudantes e apenas um curso superior, o
Tecnólogo em Produção de Cachaça. Já em 2016, o IFNMG contou com 1.309 estudantes
matriculados em todos os seus cursos presenciais, de nível médio integrado ao técnico e de
nível superior (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Quantitativo de estudantes do ensino médio e superior de 1956 a 2016 do IFNMG
– campus Salinas
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Fonte: Secretaria de Resgistros Escolares (SRE) e Secretaria de Registros Acadêmicos ( SRA) do IFNMG campus Salinas.

Pela análise do gráfico acima pode-se perceber como o quantitativo de estudantes
do ensino superior evoluiu mais rapidamente, quase que exponencialmente, em um período
curto de tempo. Por outro lado, o ensino médio obteve um crescimento quase constante com o
tempo, mas em menor proporção. Portanto, pode-se inferir que esta ampliação do número de
114
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discentes, especialmente nos cursos superiores, ocorreu no período que compreendeu as três
fases da expansão e consolidação da rede de EPT no Brasil, a partir de 2005, e,
consequentemente, com a criação do IFNMG, na medida em que ampliou-se a oferta de
cursos e o número de vagas disponibilizadas aos discentes.
O Gráfico 7 retrata a realidade somente dos cursos superiores do campus Salinas.
Vale relembrar que o ensino superior iniciou-se na EAF Salinas em 2005 com o curso
Tecnólogo em Produção de Cachaça. A partir de 2010, com a criação do IFNMG, o campus
passou a ofertar novos cursos superiores.
Gráfico 7 - Número de acadêmicos nos cursos superiores do IFNMG –campus Salinas de
2005 a 2016
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Fonte: Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) do IFNMG - campus Salinas.

Segundo informações obtidas na Secretaria de Registros Acadêmicos do IFNMG
–campus Salinas, em 2008, época da transição da EAF Salinas para o IFNMG, havia 83
estudantes matriculados no curso superior, passando para 793 no ano de 2016. Assim, pela
análise do gráfico, de 2005 a 2009, a instituição ofertava somente o curso Tecnólogo em
Produção de Cachaça enquanto curso superior. Já em 2010, as quatro licenciaturas são
ofertadas (Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática) juntamente com o curso
bacharelado de Engenharia Florestal. No ano seguinte, 2011, além dos cursos em andamento,
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o IF campus Salinas implanta mais dois cursos de bacharelado: Engenharia de Alimentos e
Medicina Veterinária.
O que começou com 30 acadêmicos em 2005, no ano de 2016 já são 793
estudantes matriculados e frequentes nos oito cursos superiores ofertados pelo IF Salinas,
demonstrando um avanço considerável em termos de expansão de oportunidades para formar
e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino. Esse fato pode ser observado no relato do entrevistado E12,
no que diz respeito ao acesso ao ensino superior com a criação do IFNMG:

O que a gente observa é que com a criação do IFNMG, nesse sentido, só
reafirmando,foi essa possibilidade de muitos jovens que nunca teriam a
possibilidade de ter acesso ao ensino superior e passaram a ter. E isso é uma
grande margem de jovens que nunca teriam a possibilidade. Muitos deles trabalham
durante o dia e estudam à noite, os cursos são ofertados à noite por todos os onze
campi hoje. E como ainda é novo, mas a gente observa algumas mudanças nas
condições do comportamento da própria população em si, porque tanto o jovem ele
começa a captar novos conhecimentos e com esse conhecimento ele interfere no seu
meio em que vive, na sua família, na comunidade, isso a gente já percebe. É lento o
processo de mudança de mentalidade, mas nós já começamos a observar isso, de que
essa interiorização da educação de nível superior e até mesmo o ensino técnico
altera. Outra situação importante é a interação dos próprios alunos, como são alunos
de diversas regiões, apesar de ter algo semelhante, mas cada um com sua
peculiaridade. Os alunos interagem e começam a ter esse conhecimento da própria
realidade para além de onde ele mora, pois interage com alunos de outras regiões.
Outra questão que surpreendeu muito é o crescimento da maturidade intelectual
desses alunos. Por exemplo, a partir do momento que os cursos já começaram a
rodar, fechar seu ciclo, então a quantidade de alunos que a gente observa que obtém
sucesso em concursos, em vestibular, em mestrado, e de instituições renomadas,
inclusive, e também em concurso profissional (informação verbal, grifos nossos).116

Destaca-se, na fala do servidor acima, a possibilidade que muitos jovens têm ao
ingressar em uma instituição de ensino superior que ofertam cursos, inclusive noturnos, o que
seria inviável outrora por diversos motivos. Destaca, ainda, esse processo de interiorização da
educação de nível superior, que abre novos horizontes e possibilidades a quem jamais poderia
ter acesso ao ensino superior por questões, por exemplo, de dificuldades

financeiras.

Acrescenta o aspecto da maturidade intelectual dos acadêmicos, na medida em que passam
por transformações no meio acadêmico, sejam pessoais, sejam profissionais. Tais mudanças
poderão contribuir consideravelmente para a região onde irão atuar profissionalmente.
No intuito de estabelecer um comparativo entre a EAF Salinas e o IFNMG campus Salinas, sobretudo à época da transição até o ano de 2016, no que tange ao número de
discentes e de servidores, foi elaborada a Tabela 8, a seguir apresentada.
116
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Tabela 8- Quantitativo de discentes e de servidores nos anos de 2008 e 2016
Ano
2008

Número discentes117
569

Número servidores
137

2016
1.309
244
Fonte: Secretaria de Resgistros Escolares (SRE), Secretaria de Registros Acadêmicos ( SRA) e Setor de
Recursos Humanos do IFNMG –campus Salinas. Elaborada pela autora.

Comparando os dados da tabela, percebe-se que os números ganham considerável
aumento com a criação do IF. Quanto aos percentuais de aumento, as matrículas dos
estudantes saltaram, em 2008, de 569 para 1.309 em 2016, ou seja, 130% de aumento. Em
relação aos servidores, há o aumento de 137 para 244, representando um aumento de 78,1%.
Diante disso, considera-se expressivo o aumento tanto no quantitativo de estudantes quanto de
servidores, expressão das consequências do processo de “ifetização” neste campus.

4.2.2.3 Arranjos produtivos

Tanto a Escola Agrotécnica Federal de Salinas quanto o IFNMG campus Salinas
consideram as atividades existentes e as tendências econômicas da microrregião de Salinas,
em sua área de abrangência, em consonância com as política públicas voltadas para o
desenvolvimento econômico local e regional. Nesse aspecto, prima-se por conhecer a região
onde está inserido, no intuito de responder às demandas da sociedade. Para tanto, os arranjos
produtivos locais são também um aspecto relevante para a definição de cursos inerentes à
vocação produtiva de seu lócus.
De acordo com o PDI (2014-2018) do IFNMG, o norte de Minas Gerais possui
grandes potencialidades, entre elas se destacam: “agricultura familiar, agronegócio,
biotecnologia, construção civil, educação, extrativismo, logística, saúde e turismo, além da
concentração industrial” (BRASIL, 2013, p. 22). Ainda conforme o plano de desenvolvimento
institucional, as microrregiões de Janaúba, Januária e Salinas se destacam pela agricultura
familiar, fruticultura, comércio, agropecuária, extrativismo vegetal, mineração, produção
alimentícia e construção civil. Tais áreas são importantes para o desenvolvimento da região,
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que se destaca pela grande diversidade e potencialidade produtiva, cultural e social e,
consequentemente, possibilidade de maiores investimentos na atividade econômica.
Com base nessas características regionais, econômicas, culturais e sociais, o IF
Salinas oferta seus cursos em consonância com as potencialidades dos arranjos produtivos,
culturais e sociais de sua região, como foi o caso da implantação do curso Tecnólogo em
Produção da Cachaça, relatada pelo entrevistado E11:

Com a criação do curso Tecnólogo em Produção de Cachaça, foi um outro setor
extremamente privilegiado, que desenvolveu muito, tanto na qualidade do produto,
quanto na produtividade e ganho financeiro dos produtores. Foi um crescimento
virtuoso na cadeia produtiva de cachaça para a micro região. Ai então, a
oportunidade de desenvolver outras áreas, como a alimentar, com a Engenharia de
Alimentos, a Engenharia Florestal, que na região nós temos muitas florestas de
eucalipto, outros arranjos produtivos. Então, o arranjo produtivo da cachaça foi
muito beneficiado e isso eu cheguei a acompanhar de perto porque fui eu quem
implantei esse curso da Cachaça, e a Engenharia de Alimentos e a Engenharia
Florestal eu não tive oportunidade de acompanhar, porque tão logo implantamos, no
segundo período eu já deixei a direção. Então, dois grandes arranjo produtivo da
região que a gente tentou implementar (informação verbal, grifos nossos).118

Assim, tal qual proposto no modelo de IF apresentado por Pacheco (2011),
percebe-se, pela fala de E11, que há uma atenção especial aos arranjos produtivos com vistas
a promover o desenvolvimento tecnológico de novos produtos e serviços, em articulação com
os setores produtivos, criando oportunidades para o aumento da geração de emprego e renda e
melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de melhoria das condições de
empregabilidade e produtividade.

4.2.3 Categoria investimentos
Esta seção pretende abordar sucintamente a aplicação de recursos financeiros
destinados ao IFNMG – campus Salinas, demonstrando as transformações ocorridas em um
período onde houve destinação favorável de recursos financeiros oriundos do governo federal
ao campus.
4.2.3.1 Recursos financeiros/verbas

De acordo como o PDI (2014-2018) do IFNMG, a capacidade e sustentabilidade
financeira do IFNMG tem origem nas seguintes fontes de recursos:
118
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Tesouro Nacional: créditos orçamentários consignado no orçamento geral da união para
custear as despesas de folha de pessoal, benefícios, investimentos e o custeio. Recursos
próprios: recursos financeiros arrecadados pela instituição provinientes de serviços
realizados e/ou pela produção de produtos. Convênios pactuados: recursos financeiros
descentralizados a partir de convênios pactuados entre instituições federais, estaduais ou
municipais (BRASIL, 2013, p. 210, grifos nossos).

Ainda conforme o referido documento, “a capacidade e a sustentabilidade
financeira do IFNMG, como autarquia, tem origem nas fontes de financiamento do Governo
Federal” (PDI 2014-2018, p. 211). Tais fontes de financiamento são classificadas em fontes
ordinárias de financiamento e fontes não ordinárias de financiamento, como pode-se observar
na definição a seguir:

As fontes ordinárias de financiamento tem seus recursos provenientes da
arrecadação da União, através da Secretaria de Tesouro Nacional, e da Receita
Própria Diretamente Arrecadada pelo órgão, ambas condicionadas à programação
prévia, obedecendo as metas previstas no Plano Plurianual do Governo Federal
(PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). As fontes não-ordinárias de
financiamento tem seus recursos provenientes das transferências externas efetuadas
por outros órgãos da esfera Federal (descentralizações), ou ainda, por órgãos das
esferas estadual e/ou municipal e outros entes (convênios) (BRASIL, 2013, p. 211212).

Além disso, para a definição da matriz orçamentária, os Institutos devem seguir os
dispositivos previstos no Decreto n.º 7.313/2010, no qual são estabelecidos os procedimentos
orçamentários e financeiros relacionados à autonomia dos IF.
Após análise do relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OECD), que data de 2011 e compara investimentos em
educação nos anos de 1995, 2000 e 2008, Amorim (2013, p. 129) assinala que, examinando os
gastos com educação e comparando-os com o total de gastos públicos, “verifica-se que o
Brasil foi de 11,2% em 1995 a 10,5% em 2000 e a 17,5% em 2008 – sendo a média dos países
da OECD em 2008 de 12,9%”. O que se pode constatar, segundo a autora, é que “no governo
de Fernando Henrique Cardoso, houve uma redução do investimento na educação, enquanto
se pode observar um considerável aumento do mesmo no governo Lula” (AMORIM, 2013, p.
129).
Ainda sobre o financiamento dos IFs, pode-se destacar que na gestão de Lula
houve um aumento de investimentos na educação, especificamente na EPT. O Brasil passa a
gastar mais com educação (como indica o relatório do OCDE anteriormente mencionado), e a
valorização e expansão da EPT é notória, como aponta Lima Filho (2010). Ademais, Amorim
(2013) ressalta que exame realizado sobre aumento de recursos financeiros a partir de
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relatórios de gestão permite chegar a números que confirmam o significativo aumento de
investimento.
Considerando que a criação dos Institutos Federais remete ao final de 2008, no
governo de Lula, a autora avalia que tais investimentos se refletem na Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, com a expansão e a organização da “nova
institucionalidade”. Ressalta ainda que “ apesar do aproveitamento da estrutura existente, a
criação dos IFs implicou gastos com a realização de concursos para docentes e contratação de
novos professores, construção de novos prédios, abertura de novos campi, ampliação de
vagas, entre outros” (AMORIM, 2013, p. 130).
Ao descreverem as mudanças ocorridas com a criação do IFNMG – campus
Salinas, alguns entrevistados ressaltaram a importância dos recursos financeiros e das verbas
recebidas, o que possibilitou, segundo eles, maiores investimentos, desde a estrutura física até
oferta de vagas. Isso levou à expansão da instituição, como pode-se perceber nos relatos a
seguir:

Essa alteração veio nos proporcionar a possibilidade, porque houve um
investimento significativo por parte do Governo Federal de recursos destinados
à ampliação e à adequação da infraestrutura para essa nova transformação. E
daí veio trazer esses benefícios que nós temos hoje; a alteração e mudança que nós
temos hoje no nosso campus. Ao ponto de termos a possibilidade de construção de
laboratórios, de salas de aula, de reformas na nossa instituição, aquisição de
equipamentos, aquisição de materiais, de recursos didáticos, de aparelhos para os
laboratórios, equipar laboratórios. Então, essa possibilidade de ampliação e
adequação dos laboratórios, essa nova realidade foi extremante positiva. Antes
não existiam os laboratórios. Existiam uns laboratórios em condições reduzidas de
atendimento, e em quantidade menor de equipamentos que atendia a nossa realidade
que era Escola Técnica Federal, como apenas ensino de nível médio e técnico.
Então, hoje nós temos a ampliação desses laboratórios, houve uma otimização de
utilização do espaço, com a aquisição de novos equipamentos que atendem tanto o
curso técnico quanto os cursos de nível superior (informação verbal, grifos
nossos).119
Quando eu cheguei tinha um prédio com cinco salas de aula, uma sala onde
funcionava a administração, quartos coletivos para 50 a 60 alunos, com um
banheiro coletivo, com um refeitório e um almoxarifado, somente. Cheguei a dar
aula até debaixo de árvores, no coxo de curral. É lógico que essa estrutura foi
crescendo pouco a pouco, mas podemos ressaltar o grande incremento, o grande
investimento depois da criação dos Institutos. O investimento foi muito
(informação verbal, grifos nossos).120
A escola naquele tempo, até recursos financeiros para a gente conseguir efetuar
qualquer trabalho era complicado. Vou falar do meu setor: mecanização agrícola.
Dentro do setor de mecanização agrícola, antes de se tornar Instituto, eu sentia uma
dificuldade tremenda de reforma das máquinas. As máquinas quebravam e eu ficava
a “ver navios”, mandando pedidos para vir a compra de uma determinada peça, para
119
120
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reposição, para conserto. Era uma dificuldade tremenda. Às vezes eu tinha até que
fazer as “gambiarras” nas máquinas para fazer elas funcionarem, para o sistema não
parar. Mas hoje, graças a Deus, enquanto Instituto, isso já não é mais problema. A
verba já está pronta para a reforma das máquinas. Quebrou, a gente tem acesso
direto para o conserto (informação verbal, grifos nossos). 121
Mudou tudo. A evolução foi muito grande. Fisicamente, a gente conseguiu expandir,
avançar e crescer em uma velocidade vertiginosa, muito grande. A gente brinca nas
rodinhas que a agente “cresceu cinquenta anos em quatro” ou “quarenta anos em
quatro”, que nem o Juscelino na época. Porque a diferença de verba que veio,
tanto verba institucional, orçamento anual, o salto foi muito grande, e verbas
extras que o MEC e o SETEC disponibilizavam foi muito grande. Além do
código de vagas. [...]. E está ai hoje com esse quadro de servidores e infraestrutura
tão grande como está (informação verbal, grifos nossos). 122

Percebe-se, pelos relatos e dados coletados, que a EAF Salinas foi uma instituição
que já existia com suas peculiaridades e, após a transformação para o IF, passou por novas
estruturações. Contudo, o fato de o investimento ter recebido destaque com a “nova
institucionalidade” possibilitou, por exemplo, realização de obras, aquisição de máquinas e
equipamentos, contratação/nomeação de servidores, contribuindo para a viabilização dos
objetivos institucionais.

121
122

E1.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas reflexões a respeito da educação profissional e tecnológica, enquanto política
pública educacional brasileira, verifica-se que seu processo histórico decorre de
transformações políticas, econômicas e sociais instituídas no país ao longo do tempo. O
estudo teórico demonstrou que a educação profissional e tecnológica esteve voltada, desde o
início, para as classes sociais menos favorecidas economicamente, o que marca a dualidade
estrutural à qual esteve submetida, historicamente, o sistema de ensino, na medida em que até
existe, por um lado, a formação profissional voltada para as classes sociais de baixa renda, e
por outro lado, a formação acadêmica, com viés propedêutico, destinada à formação das
elites. Tal divisão de classes, segundo os autores referenciados nesta pesquisa, contribui ainda
para manter as desigualdades sociais.
As instituições que atualmente compõem a Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica originaram-se, em grande parte, por um decreto presidencial de 1909, assinado
pelo presidente Nilo Peçanha, em que criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices. Com o passar
dos anos, algumas delas foram se constituindo escolas no modelo “escola-fazenda” que
tornaram-se escolas agrícolas, mais precisamente as Escolas Agrotécnicas Federais,
vinculadas ao MEC, como é o caso da EAF Salinas.
Dentre outras trasnformações no cenário político e econômico brasileiro, as
décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um continuidade e ampliação do processo de
industrialização nacional em ênfase no desevolvimento da área de tecnologia, o que gerou
novos investimentos no setor industrial no intuito de atender a crescente demanda do mercado
de trabalho. As transformações que se processaram a partir da década de 1990, por meio das
reformas do Estado, sob influências das políticas neoliberais, e das políticas educacionais
brasileira, possibilitaram também a reforma da educação profissional e tecnológica, mediante
um conjunto de medidas e legislações, que passaram a regular as política públicas desta área.
Nessa

época,

várias

escolas

técnicas

e

agrotécnicas

federais

transformaram-se,

gradativamente, em CEFET, considerando o disposto da lei 8.948/1994.
Conforme salientaram os entrevistados, houve, nesse período, uma grande
expectativa por parte dos servidores da EAF Salinas na “cefetização”, principalmente pela
possibilidade de ofertar cursos superiores, além do ensino técnico já em funcionamento. Uma
das tentativas nessa transformação ocorreu, segundo constam nos documentos analisados,
bem como nos relatos dos entrevistados, em 2002. Entretanto, o processo não foi autorizado,
permanencendo a instituição somente com a oferta de cursos técnicos de nível médio. Já em
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2005, a EAF Salinas, em virtude de suas peculiaridades regionais no que se refere à produção
de cachaças, logrou êxito junto ao MEC com a implantação de seu primeiro curso superior:
Tecnologia em Produção de Cachaça, iniciando suas atividades neste mesmo ano.
De acordo com os documentos examinados e o estudo teórico, no ano de 2005 o
governo federal deu início ao processo de expansão da rede federal de educação profissional e
tecnológica, almejando-se a ampliação do número de escolas federais que ofertavam essa
modalidade de ensino.
Nas reflexões acerca da reforma da educação profissional e tecnológica e da
expansão da REFT constatou-se, nesta pesquisa, que uma das ações do governo federal para a
educação profissional brasileira foi a criação dos IF, por meio da lei 11.892/2008. Cabe
ressaltar que este processo de “ifetização” integrou um conjunto de medidas normativas
visando à concretização do PDE, do então governo federal, no sentido de atingir os patamares
do desenvolvimento nacional.
Assim, em dezembro de 2008, vários CEFETs, escolas agrotécnicas federais,
escolas técnicas federais e escolas técnicas vinculadas às universidades federais
transformaram-se em IF, onde são ofertados desde cursos técnicos de nível médio até pósgraduação, incluindo as licenciaturas e cursos superiores de tecnologia.
A implantação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), criado
pela integração entre a EAF Salinas e o CEFET Januária, repercutiu em toda a região onde foi
instalado. Atualmente está presente em onze municípios: campus Almenara, Araçuaí, Arinos,
Diamantina, Januária, Pirapora, Montes Claros, Salinas e Teófilo Otoni, além dos campus
Avançados Janaúba e Porteirinha. A estas “novas instituições” foram atribuídas legalmente
novas definições, objetivos, finalidades e características, associados aos novos desafios e
demandas.
Tendo como lócus investigativo o IFNMG – campus Salinas, esta pesquisa se
esforçou para compreender aspectos humanos, legais e físicos deste campus com a criação do
IFNMG, em comparação com o período anterior enquanto Escola Agrotécnica Federal de
Salinas. Para efeito de análise, foram consideradas mudanças ocorridas na transição da EAF
Salinas para o IFNMG –campus Salinas, sob o ponto de vista das categorias analíticas
institucional, cursos e investimentos, e como essas mudanças foram percebidas na perspecita
de servidores do IFNMG –campus Salinas.
Com

este

intuito,

buscou-se

examinar,

criteriosamente,

essa

“nova

institucionalidade” recorrendo ao estudo teórico, aos documentos relativos à instituição e à
pesquisa de campo. Com base nas entrevistas e nos referenciais de análise, foi possível

174

construir um panorama histórico e institucional comparando-se a EAF Salinas com o IFNMG
–campus Salinas. Ficaram evidenciadas mudanças no aspecto legal, no administrativo, no
organizacional, no ensino e na infraestrutura após a criação do IFNMG.
Verificou-se que a EAF Salinas, após a transformação em IFNMG – campus
Salinas, sofreu alteração em sua natureza jurídica. A partir de então, mesmo permanecendo
como autarquia federal detendora de autonomia administrativa, patrimonial financeira,
didático-pedagógica e disciplinar, o campus Salinas passa a ser pertencente à REFT.
Os IF foram criados sendo equiparados às universidades federais, no que tange à
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior. Percebese, neste quesito, uma maior possibilidade de crescimento e expansão de novos cursos.
Os objetivos da EAF Salinas, dos IF e do IFNMG foram comparados, do ponto de
vista legal e normativo, a fim de verificar semelhanças e diferenças dessas instituições.
Observa-se uma semelhança quanto à prioridade na oferta de ensino e campo de atuação.
Assim, a oferta de cursos técnicos profissionalizantes em todos os níveis e modalidades estão
presentes em todos objetivos, possivelmente por serem instituições pertencentes à REFT.
Além disso, outro ganho refere-se à “ifetização” que proporcionou a oferta de cursos em nível
superior, mudança significativa em termos de atuação e gestão, apontada também nos relatos
dos entrevistados como aspecto positivo dessa transformação.
Acerca das finalidades e características dos IF, destacam-se a promoção da
integração curricular da educação básica com a profissional, e a verticalização do ensino, o
que possibilita aos estudantes prosseguirem nos estudos desde a educação básica até a
educação superior. Esse quesito também foi considerado um ponto positivo na concepção de
alguns entrevistados.
O modo como o campus Salinas desenvolve suas ações, seus programas e seus
projetos, em consonância com os objetivos preconizados pela reitoria, é visto pelos
entrevistados como um contínuo aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Os programas de iniciação científica, de extensão e de ensino, como é o caso do
PIBIC, PIBED e PIBID, respectivamente, são percebidos como iniciativas que fomentam à
pesquisa, à extensão e iniciação à docência. Pelo o que foi constatado, estes programas
estimulam o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão, perpassando por
todos os níveis de ensino, condição necessária para o aprimoramento do processo educativo e
consequentemente para assegurar um melhor processo de ensino-aprendizagem e formação
dos futuros profissionais.
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É importante ressaltar que as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de
contribuir para a formação integral dos estudantes e futuros profissionais, oferecem, na
interação com a realidade local, o desenvolviemento de tecnologias nas diversas atividades
voltadas para as peculiaridades regionais. Dessa forma, além de formar os estudantes para a
atuação profissional, estas ações permitem novas perspectivas, espírito crítico, formação
cidadã, na perspectiva humanística.
Outro aspecto revelado nas entrevistas referem-se às políticas de assistência
estudantil, aplicadas no IFNMG – campus Salinas. Constatou-se que são disponibizados aos
seus estudantes em vulnerabilidade socioeconômica vários auxílios, como, por exemplo,
permanência, moradia, transporte, alimentação, uniforme, cópia e impressão, destinados aos
matriculados em cursos presenciais. Estes mecanismos são considerados pelos entrevistados
como apoio à permanência dos estudantes, destacando que não basta ter acesso ao ensino, é
preciso tentar garantir a permanência e consequentemente o êxito no percurso escolar.
Ressaltam que em alguns casos, sem estes auxílios alguns estudantes não teriam condições
financeiras de continuar seus estudos, entendendo, portanto, como positiva esta política
destinada aos estudantes.
Da mesma forma, por ofertar cursos na modalidade integral (ensino médio
integrado ao técnico), o campus Salinas possui a estrutura da moradia estudantil, nos regimes
residencial e semirresidencial, destinados aos estudantes, oferecidos gratuitamente, o que não
ocorria na época da EAF Salinas, ponto considerado relevante por alguns entrevistados, dada
a transformação para o IF. Além da moradia, são oferecidos serviços de assistência ao
educando por meio de psicólogos, dentista, enfermeiros, assistência social, nutricionista,
dentre outros, bem como serviço especializado para o atendimento aos estudantes com
necessidades específicas.
Dentre tantas modificações ocorridas com a criação do IFNMG –campus Salinas,
houve uma mudança significativa no que tange à infraestrutura da instituição, conforme
demonstrado pelos sujeitos entrevistados. Constatou-se na pesquisa a ampliação da estrutura
física dos espaços escolares, tais como prédios de salas de aula, prédio de gabinetes para os
professores, laboratórios para as aulas práticas, instalações para os estudantes em regime de
internato, ginásio, dentre outros. A chegada dos novos cursos superiores associados aos
investimentos repassados do governo federal ao campus Salinas, na política de expansão da
REFT, foram decisivos, na concepção de servidores entrevistados, para essa transformação
com a finalidade de se atender essa nova demanda de ensino.
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Nas reflexões acerca dessas transformações, a pesquisa demosntrou que o
processo de “ifetizaçao” possibilitou ao IFNMG – campus Salinas a ampliação do leque de
oportunidades aos estudantes em termos de ofertas de cursos, atuando de forma diversificada
em diversas áreas, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade a distância, o que
possibilita atender novos públicos oriundos de várias demandas, como a formação inicial e
continuada para o trabalho, educação de jovens e adultos, incluindo ainda as pessoas com
necessidades específicas, o que foi considerada como um processo positivo pelos
entrevistados.
Com isso, ofertando desde cursos FIC, PRONATEC, EAD, cursos técnicos de
nível médio, licenciaturas, bacharelados, pós-graduação, traz à tona o princípio da
verticalização do ensino, conforme legislação de criação dos IF, o que proporciona uma
formação desde a educação básica e profissional até a pós-graduação. Nesse sentido, a
formação profissional não se esgota na conquista de um certificado ou diploma. A nova
política estabelece a educação continuada, permanente, como forma de atualizar, especializar
e aperfeiçoar jovens e adultos em seus conhecimentos tecnológicos. Contudo, a verticalização
configura-se como um grande desafio à instituição no que se refere à formação e qualificação
de professores, na medida em que exigem destes que atuem nos diversos níveis de ensino.
A ampliação da oferta de cursos trouxe consequências também no quantitativo de
estudantes, especialmente nos cursos superiores que, de acordo com os dados coletados,
evoluíram quase que exponencialmente em um período curto de tempo, resultado da entrada
dos estudantes nos diversos cursos, o que repercurtiu qualitativamente na região. Percebe-se
que, caso não tenha ocorrido a transformação da EAF Salinas em IFNMG, não haveria se
efetivado a expansão dos cursos superiores atingindo um número maior de estudantes da
microrregião de Salinas. Cabe ressaltar que no raio de atuação do IF foram observado também
os arranjos produtivos locais para o desenvolvimento de seus cursos, observando o potencial
social, econômico e ambiental da região, em estreita articulação com os setores produtivos e a
sociedade.
Além disso, houve uma ampliação significativa do quadro de docentes após a
criação do IFNMG – campus Salinas, com maiores titulações e capacidade de desenvolver
atividades de pesquisa e extensão, alcançando os municípios na área de abrangência do
campus.
Constata-se, por meio dos resultados obtidos, a importância da criação do IFNMG
– campus Salinas para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região onde se
instalou, estabelecendo uma interação mais direta junto ao poder público e às comunidades
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locais repercurtindo em toda microrregião de Salinas. A maioria dos entrevistados acredita na
importância desse processo, uma vez que se observa que a transformação da EAF Salinas para
o IF possibilitou, também, o desenvolvimento tanto da economia local, quanto a sociedade em
seus cursos e serviços oferecidos à sociedade. Pode-se inferir que no IF formam novos
profissionais, técnicos e de nível superior, com todo o conhecimento adquirido no percurso
escolar, implantando esse conhecimento para a região, de forma a contribuir para o seu
desenvolvimento, na perspectiva de transformação social.
Diante da nova configuração, o IFNMG – campus Salinas sofreu várias
transformações internas que envolvem questões de toda ordem, como natureza jurídica,
nomenclatura, objetivos e finalidades, identidade visual, aumento na oferta de cursos,
mudanças na estrutura física, contratação/nomeação de novos servidores, entre outras. Assim,
os IF integram um conjunto de ações do governo federal, em consonância com as políticas
públicas voltadas para a educação profissional e tecnológica, convergindo para o
desenvolvimento socioeconômico da região.
O que ficou revelado nesta pesquisa em relação ao processo de transição da EAF
Salinas para o IFNMG – campus Salinas é que dentre tantas mudanças, tanto no aspecto
quantitativo, quanto no qualitativo, a transformação da EAF Salinas para o IFNMG vem
respondendo à necessidade da institucionalização da educação profissional e tecnológica
enquanto política pública do governo federal, assumindo o papel de agentes colaboradores na
região, mesmo diante de tantos desafios e demandas diversas.
Pode-se inferir que esta investigação permitiu alcançar os objetivos propostos,
contribuindo também para preencher lacunas acerca dessa temática, por ser um campo
incipiente de estudos. Esta pesquisa suscita ainda uma série de outras reflexões, pertinentes e
necessárias, sobre a educação profissional e tecnológica no Brasil. Isso instiga a continuidade
de estudos aprofundandos em outras questões a serem pesquisadas que não estavam no escopo
da pesquisa, tais como: aspectos pedagógicos resultantes da transição da EAF Salinas para o
IFNMG – campus Salinas, pesquisas com os egressos dos cursos e sua atuação profissional,
formação e qualificação dos professores para atuarem nos diversos níveis e modalidades de
ensino que a instituição oferece, indicadores de avaliação dos Institutos Federais. Em última
análise, espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para a compreensão das mudanças
ocorridas na transformação da EAF Salinas para o IFNMG – campus Salinas.

178

REFERÊNCIAS
ALENCAR, Edgar. Introdução à metodologia de pesquisa. Lavras: UFLA/FAEPE,
2000.105 p.
AMORIM, Mônica Maria Teixeira. A organização dos institutos federais de educação,
ciência e tecnologia no conjunto da educação profissional brasileira. Belo Horizonte,
2013. 245f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de
Educação, Belo Horizonte, 2013.
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs.)
Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995. p. 9-23.
ANDERY, M. A. P. A.; SERIO, T. M. A. P. A prática, a História e a construção do
conhecimento. In: Para compreender a ciência. Rio de Janeiro: Garamond; São Paulo:
EDUC, 2004. 436 p.
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. 3ª ed. Campinas, SP :
Autores Associados, 2004. Coleção Polêmicas do Nosso Tempo. vol. 56.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BERGER FILHO, Ruy Leite. Educação profissional no Brasil: novos rumos. Revista
Iberoamericana de Educación. n. 20, mai/ago de 1999. Disponível em: <http://www.rieoei.
org/rie20a03.htm> Acesso em: 19 jan. 2016.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, SariKnopp. Investigação qualitativa em educação: uma
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 336 p.
BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. 2ª ed. Ijuí: Ed.Unijuí, 2007.
96p.
BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<www.planalto.gov.br.> Acesso em: 21 jul. 2015.
_____. Decreto n.º 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts.
39 a 42 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
Acesso em 30 de outubro de 2016.
______. Decreto n.º 7.234, de 19 de Julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm>. Acesso em:
nov.2016

179

_____. Decreto n.º 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts.
39 a 41 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/c
civil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm>. Acesso em: 30 out. 2016.
_____.Decreto n.º 6.095, de 24 de abril de 2007. Estabelece diretrizes para o processo de
integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de
Educação Tecnológica. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/decreto/d6095.htm>. Acesso em: 30 out. 2016.
_____. Decreto no 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências.
_____. Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf Acesso em: 24 de julho
de 2015.
_____. Decreto n.º 7.313, de 22 de setembro de 2010. Dispõe sobre procedimentos
orçamentários e financeiros relacionados à autonomia dos institutos federais de educação,
ciência e tecnologia. Disponível em: <www.ifnmg.edu.br>. Acesso em:nov.2016
______. Decreto n.º 2.406, de 27 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei n.º 8.948, de 8
de dezembro de 1994, e dá outras providências. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/setec/arquivos/pdf/dec2406.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.
______. Escola Agrotécnica Federal de Salinas. Portaria n.º 183, de 25 de outubro de
2002. Constitui a comissão responsável pela realização das gestões necessárias, estudos e a
formatação de projetos com vistas à implantação de cursos superiores e a elaboração do
projeto de transformação da EAFSAL no Centro Federal de Educação Tecnológica de Salinas
–MG.
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 20 ago. 2015.
_____. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Um novo modelo em educação
profissional e tecnológica: Concepção e diretrizes dos Institutos Federais. 2010.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?op tion=com_docman& view=do
wnload&alia s=66 91-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemi
d=30192>. Acesso em: 23 jul. 2015.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º . 020 / 2016. Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica Júnior (PIBIC-JR) E Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) – IFNMG/FAPEMIG/CNPq.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 001/2011 Assistência
Estudantil – Ano 2011. Dispõe sobre o Programa Institucional de Auxílios de Assistência
Estudantil . Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/assistencia-estudantil-salinas/editais>.
Acesso em: 17 nov. 2016.

180

_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 06/2012, de 27 de março de
2012. Assistência Estudantil - Ano 2012. Dispõe sobre o Programa Institucional de Auxílios
de Assistência Estudantil. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/assistencia-estudantilsalinas/editais>. Acesso em: 17 nov. 2016.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 017/2013. Assistência
Estudantil - Ano 2013. Dispõe sobre o Programa Institucional de Auxílios de Assistência
Estudantil. Disponível em: <http://www.ifnmg .edu.br/assistencia-estudantil-salinas/editais>.
Acesso em: 17 nov. 2016.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 012/2014. Assistência
Estudantil - ano 2014. Dispõe sobre o Programa Institucional de Auxílios de Assistência
Estudantil. Disponível em: <http://www.ifnmg.ed u.br/assistencia-estudantil-salinas/editais>.
Acesso em: 17 nov. 2016.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 009/2015. Assistência
Estudantil - Ano 2015. Dispõe sobre o Programa Institucional de Auxílios de Assistência
Estudantil. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu .br/assistencia-estudantil-salinas/editais>.
Acesso em: 17 nov. 2016.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 015/2016. Assistência
Estudantil – Ano 2016. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/assistencia-estudantilsalinas/editais>. Acesso em: 17 nov. 2016.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Normas do Programa de Bolsa
Monitoria do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. Montes Claros,
dezembro de 2013. Disponível em: <www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital 033/16. Dispõe sobre seleção para
acadêmico bolsista do PIBID - IFNMG. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em:
nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Decreto no 7.219, de 24 de junho de 2010.
Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 de junho de 2010.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital de Chamada Pública n.º
027/2016, 20 de junho de 2016. Programa de Bolsa Permanência – PBP. Disponível em: <
www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: nov.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 02. Programa de Extensão
Universitária, MEC/SESu, 2013. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em:
nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 320, de 19 de agosto de 2016.
Dispõe sobre o 1º Vestibular 2017 do IFNMG, 1º semestre letivo de 2017. Disponível em: <
www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 321 de 19 de agosto de 2016.
1º processo seletivo de 2017 do IFNMG para cursos técnicos presenciais de nível médio na
modalidade integrado dos campi Almenara, Araçuaí, Arinos, Janaúba, Januária, Montes

181

Claros, Pirapora, Salinas E Teófilo Otoni. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em:
nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital Interno N.º 016/2015. Cursos de
Libras e Produção de Texto em Língua Portuguesa do CEL (Centro de Ensino de Línguas) do
IFNMG - campus Salinas do dia 08 de março de 2015. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>.
Acesso em: nov.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital Interno n.º 022/2015. Cursos de
Inglês Básico do CELIN (Centro de Línguas) do IFNMG - campus Salinas do dia 06 de Julho
de 2015. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: nov.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 446, de 21 de novembro de
2016. 1º processo seletivo de 2016 do IFNMG para reserva de vagas para os cursos técnicos a
distância de nível médio na modalidade subsequente/concomitante. Disponível em: <
www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: nov.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Manual do Servidor (fevereiro/2014).
Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Resolução cs n° 58/2016, de 16 de
dezembro de 2016. Aprova a implantação e Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado
em Sistemas de Informação – campus Salinas. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso
em: dez.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Edital n.º 045, de 20 de dezembro de
2016. Dispõe sobre o 1º Vestibular 2017 do IFNMG campus Salinas para o curso de
Bacharelado em Sistemas de Informação. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em:
dez.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Relatório de Gestão do Exercício de
2015, Montes Claros (MG), março/2016. Disponível em: < Disponível em: <
www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: dez.2016
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Plano de Desenvolvimento
Institucional do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (2014 a 2018), 2013.
Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/2-portal/reitoria/408-plano-de-desenvolvimentoinstitucional>. Acesso em: 23 jul. 2015.
______. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Estatuto do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (março/2013). Disponível em:
<http://www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: 23 jul. 2015.
______. Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Projeto Político Pedagógico Licenciatura.
Dezembro de 2010.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Projeto Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência-PIBID 2011. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/pibid>.
Acesso em: out. 2016.

182

_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Plano de Desenvolvimento Institucional
- PDI 2007-2011. Salinas – MG, maio/2007.
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Regulamento da Política de Assistência
Estudantil do IFNMG, 2012. Dispõe sobre a regulamentação da Política de Assistência
Estudantil no âmbito do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. Disponível
em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: dez.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Resolução Conselho Superior n°
29/2011. Dispõe sobre a Política de Assistência Estudantil aprovada em 25 de fevereiro de
2011. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: dez.2016
_____. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Resolução CEPE n.º 23/2012, de
outubro de 2012. Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Extensão para
Discentes – PIBED do IFNMG. Disponível em: < www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: dez.2016
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015.
_____. Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L4024.htm>. Acesso
em: 1 set. 2015.
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de
1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCiViL_03/LEIS/L5692.htm>. Acesso em: 1
set. 2015.
_____. Lei n.º 8.731, de 16 de novembro de 1993. Transforma as Escolas Agrotécnicas
Federais em autarquias e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov
.br/ccivil_03/LEIS/L8731.htm>. Acesso em: 30 out. 2016.
_____. Lei n.º 8.948, de 08 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a instituição do Sistema
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. Diário Oficial da União, Edição
de 09/12/1994. Brasília, 1994.
_____. Lei n.º 11.195, de 18 de novembro de 2005. Disponível em: <https://www.planal
to.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11195.htm>. Acesso em: 30 nov. 2016.
______. Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato
2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 22 jul. 2015.
_____. Lei n.º 13.005/14, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação PNE e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camar a.leg.br/legin/fed/lei/201
4/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html>. Acesso em: 02 set.
2015.

183

_____. Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm> Acesso em:
nov.2016
_____. Lei n.º 12.816, de 5 de junho de 2013. Altera as Leis n. 12.513, de 26 de outubro de
2011, Brasília, 2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12816.htm Acesso em: nov.2016
______. Ministério da Educação. Chamada Pública n.º 002/2007. Chamada pública de
propostas para constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia –
IFET. MEC/SETEC, Brasília, 12 de dezembro de 2007.
______. Ministério da Educação. Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais. 2010.
Disponível em: <///C:/Users/cliente/Downloads/if_concepcaoediretrizes%20(1).pdf.> Acesso
em: 21 jul. 2015.
_____. Ministério da Educação. Expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Ciência e Tecnológica. 2016. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-darede-federal>. Acesso em: 20 set. 2016.
_____. Ministério da Educação. Histórico da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/historico.> Acesso em: 20 dez.
2015.
_____. Ministério da Educação. Histórico da Educação Profissional e TecnológicaCentenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 2009. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissio nal.pd
f>. Acesso em: 20 dez. 2015.
______. Ministério da Educação. Linha do tempo da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/ima
ges/pdf/linha_tempo_11042016.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2016.
______. Ministério da Educação. Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado
ao Ensino Médio. Brasília: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 2007.
_____. Ministério da Educação. Principais Ações e Programas de responsabilidade do
Ministério da Educação no PPA 2012-2015. 2012. Disponível em: <http://portal.mec.go
v.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16450&Itemid>. Acesso
em: 24 jul. 2015.
_____. Ministério da Educação. Portaria n° 1.291, de 30 de dezembro de 2013. Estabelece
diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e
define parâmetros e normas para a sua expansão. Disponível em: <http://w2.iffar roupilha.
edu.br/site/midias/arquivos/201431684855706portaria_1291_de_30_de_dezembro_de_2013_
-_diretrizes_de_organizacoes_dos_institutos_federais.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2016.
_____. Ministério da Educação. Projeto de Lei: PL 3775 de 16 de julho de 2008. Institui a

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/projetolei_ifets.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.

184

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução
CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível
superior. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf.>. Acesso
em: nov.2016
_____. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões,

Princípios e Programas. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.dominiopublico.g
ov.br/download/texto/me004370.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2016.
_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015. Disponível em:
ttp://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-rescne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em: dez.2016
______. Parecer CNE/CEB n.º 16 de 21 de janeiro de 1999. Trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília: 1999.
______. Portaria MEC n.º 1005/97 de 10 de setembro de 1997. Implementa o Programa de
Reforma da Educação Profissional – PROEP. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sete
c/arquivos/pdf/PMEC1005_97.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.
______. Portaria n.º 2.267, de 19 de dezembro de 1997. Estabelece diretrizes para
elaboração do projeto institucional para implantação de novos CEFETs. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PMEC2267_97.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016.
______. Portaria n.º 96 de 18 de julho de 2013. Regulamento do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2013. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Por taria_096_1_8j ul13__
Aprov aRegulamentoPIBID.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.
______. Medida Provisória n.º 238, de 1º de fevereiro de 2005. Institui, no âmbito da
Secretaria-Geral da Presidência da República, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem, cria o Conselho Nacional de Juventude - CNJ e cargos em comissão, e dá outras
providências.
_____. Ministério do Trabalho e Emprego. Resolução N.º 333 CODEFAT. Brasília, 2003.

______. Ministério do Trabalho e Emprego Aluno Menor Aprendiz Brasil. Instrução
Normativa INSS/PRES n.º 27, de 30 de abril de 2008.
_____. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Plano

Nacional de Qualificação – PNQ: 2003-2007. Brasília, 2003.
BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Tradução: Vera Maria Xavier dos
Santos. Revisão técnica Daniel Aarão Reis Filho. Bauru, SP: EDUSC, 2004.
CAIRES, Vanessa Guerra; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Educação profissional
brasileira: da colônia ao PNE 2014-2024. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

185

CABRAL NETO, Antonio. Gerencialismo e gestão educacional: cenários, princípios e
estratégias. In: FRANÇA, M.; BEZERRA, M. C. (Orgs.). Política educacional: gestão e
qualidade do ensino. Brasília: Liber Livros, 2009.
CEFET/JANUÁRIA; EAF/SALINAS. Proposta para constituição do Instituto Federal De
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFET do Norte de Minas.
Januária (MG), março de 2008.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo:
Makron Books, 1996.
CIAVATTA, Maria. Universidades Tecnológicas: horizonte dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS)? In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional
e tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre:
Artmed, 2010. p.159-174.
CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial-manufatureirio no Brasil. Revista Brasileira de
Educação. São Paulo, n.º 14, maio/jun./jul./ago, 2000. p. 89-107.
FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas
no nível local de governo. Revista de Administração Pública 01/2001, Rio de Janeiro,
p.119-144 , jan/fev. 2001.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A relação da educação profissional e tecnológica com a
universalização da educação básica. In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional e
tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre:
Artmed, 2010. p. 25-41.
FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa
educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 3ª ed. São
Paulo: Cortez, 1994. p. 69-90.
FRIGOTTO, Gaudêncio, CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Vocational Educatión ande
Development. In. UNESCO. Internacionl Handbook of Education for Changing World of
Work. Bom, Germany, UNIVOC, 2009. p. 1307-1319
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. Revista de
Administração de Empresas São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29 Mai./Jun. 1995.
GRABOWSKI, Gabriel; RIBEIRO, Jorge Alberto Rosa. Reforma, legislação e financiamento
da educação profissional no Brasil. In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional e
tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre:
Artmed, 2010. p. 271-284.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. 16 ed. São Paulo: Loyola, 2007.
KUENZER, Acacia Zeneida. A reforma do ensino técnico no Brasil e suas consequências. In:
FERRETI, Celso João; SILVA JÚNIOR, João dos Reis; OLIVEIRA, Maria Rita N. Sales.
Trabalho, formação e currículo: para onde vai a escola? São Paulo: Xamã, 1999. p. 121139.

186

KUENZER, Acacia Zeneida. As políticas de educação profissional: uma reflexão necessária.
In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo:
Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 253-270.
KUENZER, Acácia Zeneida; GRABOWSKI, Gabriel. Educação Profissional: desafios para
a construção de um projeto para os que vivem do trabalho. Perspectiva, Florianópolis, v.
24, n. 1, p. 297-318, jan/jun. 2006.
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, Jõao Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.
LIMA FILHO, Domingos Leite. Universidade tecnológica e redefinição da institucionalidade
da educação profissional: concepções e práticas em disputa. In: MOLL, Jaqueline e
colaboradores. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios,
tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010. p.141-158.
LISBOA, Abdênago. Octacilíada: uma odisseia do Norte de Minas. Organização de Apolo
Heringer Lisboa. Belo Horizonte: Canãa, 1992. 340 p.
LUDKE, Menga; ANDRE, Marli E. D. A Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MANFREDI, Silvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
______. Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 6ª ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
MINAYO, M. C. S. O desafio da pesquisa social. In: ______ (Org.). Pesquisa Social: teoria,
método e criatividade. 34 ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2015. p. 9-29.
MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 732, 1999.
MOURA, Dante Henrique. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade
histórica e perspectivas de integração. Holos, ano 23, vol. 2, 2007.
______. Dante Henrique. Ensino médio e educação profissional: dualidade histórica e
possibilidade de integração. In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional e tecnológica
no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010a,
p. 58-79
______. Dante Henrique. A relação entre a educação profissional e a educação básica na
Conae 2010: possibilidades e limites para a construção do novo Plano Nacional de Educação.
Educação e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, p. 875-894, jul.-set, 2010b.
NETTO, José Paulo. O que é Marxismo. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 84 p.
______. Introdução ao estudo do método de Marx. 1ª ed.São Paulo: Expressão Popular,
2011, 64 p.

187

OLIVEIRA, Ramon de. A (des)qualificação da educação profissional brasileira. São
Paulo: Cortez, 2003.
OTRANTO, Celia Regina. Criação e implantação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia – IFETs. Revista RETTA (PPGEA/UFRRJ), ano I, n.º 1, jan-jun
2010, p. 89-110.
_______. A política de educação profissional do governo lula: novos caminhos da
educação superior. In: REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 34ª, 2011, Natal - RN.
PACHECO, Eliezer (Org.). Os Institutos Federais: Uma revolução na educação
profissional e tecnológica. Brasília; São Paulo: Fundação Santillana; Editora Moderna, 2011.
PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia de pesquisa: abordagem teóricoprática. 17ª edição. Campinas, SP: Papirus, 2011.
PERONI, Vera. Breves considerações sobre a redefinição do papel do Estado. In: _____.
Política educacional e papel do estado no Brasil dos anos de 1990. São Paulo: Xamã, 2003.
RAMOS, Marise. Ensino médio integrado: ciência, trabalho e cultura na relação entre a
educação profissional e educação básica. In: MOLL, Jaqueline et al. Educação profissional e
tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre:
Artmed, 2010, p. 42-57.
RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2011.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). 36ª ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
SAVIANI, Demerval. A educação na Constituição Federal de 1988: avanços no texto e sua
neutralização no contexto dos 25 anos de vigência. Rbpae. v. 29, n. 2, p. 207-221, mai/ago.
2013.
SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos.
Revista Brasileira de Educação. v.12, n. 34, jan./abr. 2007, Rio de Janeiro.
SANDER, Benno. Políticas de Educação Básica no marco do Plano Nacional de Educação.
In: CUNHA, Célio da; SOUSA, José Vieira de; SILVA, Maria Abadia da. Universidade e
Educação Básica: políticas e articulações possíveis. Brasília: Liber Livros, 2012.
SENA, Paulo. A legislação do FUNDEB. Cadernos de Pesquisa, Rio de Janeiro, v. 38, n.
134, maio/ago, 2008. p. 319-340.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo:
Cortez, 2007, 304 p.
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão de literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano
8, n. 16, jul/dez 2006, p. 20-45.
SZYMANSKI, Heloisa. Entrevista reflexiva: um olhar psicológico sobre a entrevista em
pesquisa. In: SZYMANSKI, Heloisa (org); ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; PRANDINI,
Regina Célia Almeida Rego. A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva.
Brasília: Liber Livro, 2010. p. 9-61.

188

THIELEN, Eduardo Vilela. Imagens da saúde do Brasil – A fotografia da
Institucionalização da Saúde Pública. 1992. Tese (Mestrado) - Programa de Estudos PósGraduação em História,, São Paulo, 1992. p. 7.
TRIVINÕS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. 1ª ed. 21ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2012.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. 2ª Ed. Porto
Alegre: Bookman, 2001.

189

ANEXO A – FOTOS DO IFNMG –CAMPUS SALINAS

Entrada do IFNMG –campus Salinas

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Entrada do IFNMG –campus Salinas

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Pavimentação Asfáltica

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Prédio administrativo

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Prédio antigo de salas de aula

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Ginásio poliesportivo

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Ginásio poliesportivo

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Viveiro florestal

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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UEP – Zootecnia III – Estábulo

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Academia

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Academia ao ar livre

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Reforma e revitalização quadras poliesportivas

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Reforma e revitalização quadras poliesportivas

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Quiosques

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Reforma de fábrica de cachaça

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Fábrica da cachaça

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Fábrica da cachaça

Fonte: IFNMG – campus Salinas.

Agricultura

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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Fazenda Santa Isabel

Fonte: IFNMG – campus Salinas.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

[

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Autorizada pelo Decreto Estadual n.º 7344 de 27.05.98
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB

Eu, Eliane Cristina Gualberto Melo Mineiro, aluna da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-graduação intitulada "DE
ESCOLA DE INICIAÇÃO AGRÍCOLA DE SALINAS A INSTITUTO FEDERAL DO
NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS SALINAS: UM ESTUDO DE CASO", sob a
orientação da professora Drª Sheila Cristina Furtado Sales, no Programa de Pós-Graduação
em Educação (Mestrado) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Esta
pesquisa visa analisar as mudanças, enquanto política pública, ocorridas no município de
Salinas após a criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - campus Salinas.
Assim, convidamos você para participar desta pesquisa através do uso de entrevistas
semi-estruturada e outros dispositivos que se mostrarem necessários no percurso desse estudo.
A participação dos servidores e ex-alunos do campus Salinas envolve participar de entrevista
com perguntas elaboradas a partir de informações obtidas de estudos envolvendo a referida
temática. Assim, a participação nesse estudo é voluntária e os servidores e ex-alunos poderão
desistir de continuar em qualquer momento, terão absoluta liberdade de fazê-lo. Os servidores
e ex-alunos não terão nenhum custo, nem receberão qualquer vantagem financeira.
É importante saber que as informações prestadas pelos sujeitos são sigilosas e
garantem o anonimato, sendo utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa. Ademais, o
sujeito participante terá seu direito garantido em não responder, caso sinta-se constrangido e,
ainda, se, a qualquer tempo, quiser desistir de participar da pesquisa, poderá fazê-lo sem
nenhum tipo de restrição. Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade dos
entrevistados será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que
permitem identificá-los.
Ao participar desta pesquisa os entrevistados terão nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes que possibilitem
compreender esse fenômeno, isto é, o processo histórico do atual Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais – campus Salinas, antes Escola Agrotécnica Federal de Salinas, e os reflexos,
internos e externos, ocorridos com a sua criação, sobretudo na transição.
A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos
adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução n.º . 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos
procedimentos usados oferece riscos à dignidade da participante.
Como se trata de dados que alimentarão uma pesquisa em nível de pós-graduação, as
informações após serem utilizadas, ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora, assim
como os resultados obtidos serão apresentados em produções científicas em geral, inclusive
em eventos acadêmicos.
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Caso aceite participar, pedimos a sua autorização para utilizar as informações cedidas,
integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e limites de citações, a partir da presente
data. Este documento possui duas vias, sendo que uma delas ficará com você e outra conosco
(pesquisadora e orientadora). Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre a pesquisa,
colocamo-nos à disposição.
Atenciosamente,
Salinas, 08 de março de 2016.
_____________________________
Eliane Cristina Gualberto Melo Mineiro
E-mail: eliane.mineiro@ifnmg.edu.br

__________________________________
Participante
E-mail:

201

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Autorizada pelo Decreto Estadual n.º 7344 de 27.05.98
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB

ROTEIRO DA ENTREVISTA

Sujeitos da pesquisa: SERVIDORES\APOSENTADOS

1. Você fez algum curso ofertado por esta instituição de ensino? Em caso positivo, qual o
curso que você fez e quando?
2. O que influenciou na escolha do seu curso? Era exatamente o curso que procurava?
3. Quais outras opções havia?
4. Quando você ingressou nessa instituição de ensino, enquanto servidor público, qual
era a denominação recebida? Em qual ano?
5.

Qual o cargo que você ocupa ou ocupava?

6. Como ocorreu, na sua lembrança, a transição da Escola Agrotécnica Federal de
Salinas para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais?
7. O que mudou fisicamente nesta instituição de quando você chegou para os dias de
hoje?
8. Para você, o que mudou com a criação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais?
9. Algo mais a acrescentar sobre o processo histórico do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais – campus Salinas, antes Escola Agrotécnica Federal de Salinas?

202

APÊNDICE C – QUANTITATIVO DE CURSOS E ALUNOS DO PRONATEC –
IFNMG/CAMPUS SALINAS
Ano

Unidade de

Curso

Ch

Vagas

matriculados

ensino

2012

Salinas

N.º alunos

FIC - Agente Comunitário de
Saúde

400h

40

38

FIC - Agente de Combate às
Endemias

240h

25

25

FIC - Recepcionista

160h

40

39

FIC - Operador de
Supermecado

160h

30

24

Técnico em Administração Subcequente / Concomitante

900h

40

40

Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática Subsequente / Concomitante

1100h

40

30

Técnico em Segurança do
Trabalho - Subcequente /
Concomitante

1320h

40

35

Total

255

231

200h

25

17

FIC - Confeccionador de
Bijuterias

160h

30

23

FIC - Recepcionista

160h

30

25

FIC - Vendedor

160h

30

23

Ano
2013

115

88

180h

40

Total

40

Ano
2012
FIC - Auxiliar Técnico em
Agropecuária

2013

Salinas

Total

2014

Aguas
vermelhas

FIC - Auxiliar de Secretária
Escolar

40
40
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Berizal

FIC - Agricultor Familiar

200h

40

39

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

160h

20

20

Total

80

79

FIC - Auxiliar de
Agropecuária

200h

40

40

FIC - Horticultor Orgânico

160h

40

40

Total

80

80

FIC - Recepcionista

160h

20

20

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

FIC - Vendedor

160h

40

39

Total

80

79

FIC - Cuidador Infantil

160h

30

30

FIC - Recepcionista

160h

20

20

FIC - Inglês Básico

160h

20

20

Total

70

70

FIC - Cuidador de Idoso

160h

40

FIC - Recepcionista

160h

20

20

Total

60

60

FIC - Inglês Básico

160h

20

20

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

Total

40

40

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

FIC - Agricultor Familiar

200h

40

40

Total

60

60

FIC - Recepcionista

Botumirim

Cristalia

Indaiabira

Josenopolis

Novorizonte

Rubelita

40
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São joão do
paraíso

Salinas

Taiobeiras

FIC - Vendedor

160h

40

39

Total

40

39

FIC - Agente de
Alimentação Escolar

160h

40

38

FIC - Horticultor Orgânico

160h

40

34

FIC - Montador e Reparador
de Computadores

160h

30

30

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

FIC - Confeccionador de
Bijuterias (Mulheres Mil)

160h

40

39

FIC - Cuidador Infantil

160h

25

25

FIC - Artesão de Pintura e
Tecido

160h

30

29

FIC - Recepcionista

160h

40

40

Total

265

255

FIC - Língua Brasileira de
Sinais

160h

40

39

FIC - Vendedor

160h

40

40

FIC - Recepcionista

160h

20

19

FIC - Cuidador Infantil

160h

40

36

FIC - Balconista de Fármacia

240h

40

40

FIC - Auxiliar
Administrativo

160h

20

20

Total

200

194

TOTAL
GERAL

1015

996

Ano
2014
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2015

Cachoeira do
pajeu

Grão mogol

Salinas

FIC - Agricultor Familiar

200h

20

20

FIC - Salgadeiro

160h

20

20

Total

40

40

FIC - Condutor de Turismo
em Espaços Culturais e
Locais

200h

20

20

FIC - Motorista de
Transporte Escolar

160h

20

20

FIC - Recepcionista em
Meio de Hospedagem -

160h

20

20

FIC - Cuidador de Infantil

160h

20

20

Total

80

80

FIC - Confeiteiro - Mulheres
Mil

200h

20

20

FIC - Cozinehiro - Mulheres
Mil

360h

20

20

Total

40

40

160

160

200h

20

20

Total

20

20

FIC - Assistente de Controle
de Qualidade

180h

40

40

FIC - Desenhista de Móveis

160h

41

41

FIC - Eletricista de
Automóveis

160h

20

20

FIC - Torneiro Mecânico

160h

40

40

TOTAL
GERAL
2015

2016

Salinas

Taiobeiras

FIC - Desenhista na
Construção Civil
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Total

141

141

161

161

TOTAL
GERAL
Ano
2016

Fonte: Coordenação do PRONATEC – IFNMG/campus Salinas
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APÊNDICE D – INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS DA EAF SALINAS
Fazenda Varginha, km 02 Rodovia Salinas/Taiobeiras – Salinas/MG. Ano de aquisição: 1953
-

Guarita (Portão Principal)
Prédio Cachaça (antigo)
Laboratório de Análise Fisicoquímica da Cachaça
Alojamento de Alunos (antigo) em regime de internato
Alojamento Semi-internato
Vestiário para alunos do semi-internato
Prédio Administrativo
Bloco de Laboratórios (Química, Física e Biologia)
Prédio Pedagógico (Velho)
Cantina e Sanitários
Galpão de eventos
Área de convivência
Laboratórios de Informática 1, 2 e 3
Almoxarifado
Setor Eletrotécnica
Padaria
Sala de depósito
Salas de Aula 15, 16 e 17 : laboratórios de Topografia, Matemática e Informática.
Refeitório
Prédio da Assistência ao Educando
Capril
Cunicultura (galpão)
Coturnicultura (galpão)
Escritório e anexo da Estação de tratamento de água (ETA)
Depósito e Caixa dágua (ETA)
Fábrica de Ração
Anexo da Fábrica de Ração (silo)
Sala de UEP (Agricultura - I)
Minhocultura (Galpão)
Avicultura de Corte
Avicultura de Corte
Abatedouro
Curral (Zootecnia - III) parte velha
Processamento de Forragens (Zootecnia - III) parte velha
Curral (Zootecnia - III) parte velha maior
Cochos Cobertos para experimentos
Suinocultura (Gestação, Maternidade e creche)
Suinocultura (baias para experimentos, recria e terminação
Sala de UEP (Zootecnia - II)
Avicultura de postura
Sala de UEP (Agricultura - I)
Sala de UEP (Agricultura - III)
Apartamento de trânsito
Fadetec (Casa)
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-

Diretório Acadêmico, Grêmio, sala dos terceirizados, limpeza e do depósito.
Depósito de Ferramentas e Escritório (Agricultura - I)
Casa de Bomba (Agricultura - I)
Caixa dágua anexa à Casa de Bomba (Agricultura - I)
Casa "do Diretor" (Clínica Veterinária): reformada na gestão do IFNMG
Canil - Anexo da Casa "do Diretor" (Clínica Veterinária): reformada na gestão do
IFNMG
- Bloco de Laboratórios ao lado da Agroindústria
- Vestiários da Agroindústria
- Agroindústria Produtos Cárneos, Frutos e Legumes
- Laboratório de Microbiologia
- Laboratório de Análise Sensorial com sala anexa
- Agroindústria Leite e Derivados
- Mecanização Agrícola
- Laboratório de Bromatologia
- Oficinas (elétrica e mecânica) e setor de transportes
- Bloco Marcenaria, Coordenaçao Geral de Produção e Pesquisa (CGPP), Coordenação de
Serviços Auxiliares (CSA), Central de Armazenamento e Vendas
- Sala de UEP (Agricultura - II)
- Laboratório de Piscicultura
- Quadras Esportivas sem cobertura
- Casa 1 (habitada atualmente)
- Casa 2 (desabitada atualmente)
- Lavanderia
- Biblioteca (reformada na gestão do IFNMG)
Fazenda Umburanas (“Fazenda Santa Isabel”). Ano de aquisição: 1996
-

Depósito de Produção - Park House (Fazenda Santa Isabel)
Engarrafadora de Cachaça (Fazenda Santa Isabel)
Fábrica de Aguardente (Fazenda Santa Isabel)
Galpão de Envelhecimento de Cachaça (Fazenda Santa Isabel)
Depósito de Cachaça
Residência do caseiro
Curral
Parte da produção de cana (canaviais) e plantas frutíferas diversas

Fonte: PDI EAF Salinas e Setor de fiscalização de contratos de obras - campus Salinas. Adaptado pela autora.

