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(...) a educação seria muito pobre se se limitasse a dar noções e 

informações, e deixasse de lado a grande pergunta em relação à 

verdade, sobretudo àquela verdade que pode servir de orientação na 

vida. (...) a alma da educação, como de toda a vida, só pode ser uma 

esperança certa. Hoje, a nossa esperança está insidiada de muitas partes 

e corremos o risco de nos tornarmos, também nós, como os antigos 

pagãos, homens “sem esperança e sem Deus neste mundo” como 

escrevia o apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso (Ef 2, 12). Precisamente 

daqui, nasce a dificuldade talvez mais profunda para uma verdadeira 

obra educativa: na raiz da crise da educação está de facto uma crise de 

confiança na vida. (Papa Bento XVI em 21.01.2008 numa Carta sobre 

a tarefa urgente da formação das novas gerações). 



 

 

RESUMO 

 

Considerando que a educação é um dos meios indispensáveis para o desenvolvimento de uma 

região, entende-se que a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica no 

Brasil, tem influenciado de alguma forma os diversos rincões do país, dentre eles, o Seridó 

Potiguar. Pacheco (2011) enfatiza que além do ensino em si, uma das finalidades da educação 

profissional por meio dos Institutos Federais, é atuar em favor do desenvolvimento local e 

regional, o que de fato já é ressaltado nos diagnósticos feitos por alguns atores políticos quando 

da elaboração das políticas de desenvolvimento local e regional em nível estadual 

(CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017). Nesse contexto, esta tese parte do seguinte 

questionamento: Qual a relação entre a educação profissional e o planejamento estadual para o 

desenvolvimento do Seridó Potiguar? Essa indagação surge da compreensão de que o IFRN 

contribui positivamente com o desenvolvimento do Seridó Potiguar, porém, nem sempre com 

plena convergência com os objetivos e finalidades das políticas de desenvolvimento local e 

regional do planejamento estadual, aqui representado pelo Projeto RN Sustentável. Por isso, 

nossa hipótese é a de que esses aparentes parceiros (IFRN e Governo do RN) tem compreensões 

distintas acerca do desenvolvimento local: o Instituto Federal busca promover o que existe de 

universal nessa realidade enquanto o planejamento estadual permanece buscando identificar 

apenas as chamadas “vocações naturais” ou potencialidades da região. Desse modo, o objetivo 

geral deste estudo foi examinar a relação existente entre a expansão e interiorização da educação 

profissional e tecnológica e o desenvolvimento do Seridó Potiguar, com base nas atividades 

desenvolvidas pelo IFRN e as ações definidas no planejamento de desenvolvimento estadual 

por meio do Projeto RN Sustentável. Consequentemente, os objetivos específicos foram: 1) 

investigar o processo de interiorização do IFRN, mais especificamente no Seridó Potiguar; 2) 

analisar as ações e especificidades do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar; 3) 

examinar a relação entre as atividades do IFRN no Seridó Potiguar e o planejamento do 

desenvolvimento local preconizado no planejamento estadual orientado pelo Projeto RN 

Sustentável; e 4) examinar as convergências e divergências entre a proposta de educação 

profissional e tecnológica do IFRN para o Seridó Potiguar em relação às propostas do Projeto 

RN Sustentável para essa mesma região nos eixos de desenvolvimento local e educação 

profissional. Quanto ao constructo metodológico, esta pesquisa parte do paradigma 

interpretativo, de natureza qualitativa. A respeito dos objetivos do estudo, a pesquisa é de 

caráter explicativo; e quanto aos procedimentos, caracteriza-se por uma pesquisa documental e 

de campo. No tocante ao tratamento e análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2009). Os resultados encontrados confirmaram a hipótese quando 

revelaram que há mais divergências do que convergências na relação entre o IFRN e o 

planejamento estadual de desenvolvimento, isto é, a parceria entre o Governo do RN e o IFRN 

não se efetiva plenamente, todavia, os dados corroboram a importância do IFRN no processo 

de desenvolvimento do Seridó Potiguar. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional; Institutos Federais; Desenvolvimento Local; Projeto 

RN Sustentável; Seridó Potiguar. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Considering that education is one of the indispensable means for the development of a region, 

it is understood that the expansion and interiorization of professional and technological 

education in Brazil has influenced the various corners of the country, among them, the Seridó 

Potiguar. Pacheco (2011) emphasizes that besides teaching itself, one of the purposes of 

professional education through the Federal Institutes, is to act in favor of local and regional 

development, which in fact is already emphasized in the diagnoses made by some political 

actors when elaborating local and regional development policies at the state level 

(CAPRIGLIONE, MORETTI and NOGUEIRA, 2017). In this context, this thesis starts from 

the following question: What is the relationship between professional education and state 

planning for the development of Seridó Potiguar? This question arises from the understanding 

that IFRN contributes positively to the development of Seridó Potiguar, however, not always 

with full convergence with the objectives and purposes of local and regional development 

policies of state planning, represented here by the Project RN Sustainable. Therefore, our 

hypothesis is that these apparent partners (IFRN and RN Government) have different 

understandings about local development: the Federal Institute seeks to promote what is 

universal in this reality while state planning continues to identify only so-called “natural 

vocations” or potentialities of the region. Thus, the general objective of this study was to 

examine the relationship between the expansion and interiorization of professional and 

technological education and the development of Seridó Potiguar, based on the activities 

developed by IFRN and the actions defined in state development planning through the Project 

RN Sustainable. Consequently, the specific objectives were: 1) to investigate the process of 

interiorization of IFRN, more specifically in Seridó Potiguar; 2) to analyze the actions and 

specificities of the Project RN Sustainable for Seridó Potiguar; 3) to examine the relationship 

between IFRN activities in Seridó Potiguar and local development planning advocated in state 

planning guided by the Project RN Sustainable; and 4) to examine the convergences and 

divergences between IFRN's proposal for professional and technological education for Seridó 

Potiguar in relation to the proposals of the Project RN Sustainable for the same region in the 

areas of local development and professional education. As for the methodological construct, 

this research starts from the interpretative paradigm, of qualitative nature. About the objectives 

of the study, the research is explanatory; and as for the procedures, it is characterized by a 

documental and field research. Regarding the treatment and analysis of data, the content 

analysis proposed by Bardin (2009) was used. The results confirmed the hypothesis when they 

revealed that there are more divergences than convergences in the relationship between IFRN 

and state development planning, that is, the partnership between the Government of the RN and 

the IFRN is not fully effective, however, the data corroborate the importance of IFRN in the 

development process of Seridó Potiguar. 

 

Keywords: Professional Education; Federal Institutes; Local Development; Project RN 

Sustainable; Seridó Potiguar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Considerando que la educación es uno de los medios indispensables para el desarrollo de una 

región, se entiende que la expansión e interiorización de la educación profesional y tecnológica 

en Brasil, ha influido de alguna manera en los diversos rincones del país, entre ellos, el Seridó 

Potiguar. Pacheco (2011) enfatiza que, además de la enseñanza en sí, uno de los propósitos de 

la educación profesional a través de los Institutos Federales, es actuar a favor del desarrollo 

local y regional, que de hecho ya se destaca en los diagnósticos realizados por algunos actores 

políticos al elaborar políticas de desarrollo local y regional a nivel estatal (CAPRIGLIONE, 

MORETTI y NOGUEIRA, 2017). En este contexto, esta tesis parte de la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre la educación profesional y la planificación estatal para el desarrollo 

de Seridó Potiguar? Esta pregunta surge de la comprensión de que el IFRN contribuye 

positivamente al desarrollo de Seridó Potiguar, sin embargo, no siempre con una convergencia 

total con los objetivos y propósitos de las políticas de desarrollo local y regional de la 

planificación estatal, representada aquí por el Proyecto RN Sostenible. Por lo tanto, nuestra 

hipótesis es que estos socios aparentes (IFRN y Gobierno del RN) tienen diferentes 

interpretaciones sobre el desarrollo local: el Instituto Federal busca promover lo que es 

universal en esta realidad, mientras que la planificación estatal sigue buscando identificar solo 

los llamados “vocaciones naturales” o potencial de la región. Así, el objetivo general de este 

estudio fue examinar la relación entre la expansión e interiorización de la educación profesional 

y tecnológica y el desarrollo de Seridó Potiguar, en base a las actividades desarrolladas por 

IFRN y las acciones definidas en la planificación del desarrollo estatal a través del Proyecto 

RN Sostenible. En consecuencia, los objetivos específicos fueron: 1) investigar el proceso de 

internalización del IFRN, más específicamente en Seridó Potiguar; 2) analizar las acciones y 

especificidades del Proyecto RN Sostenible para Seridó Potiguar; 3) examinar la relación entre 

las actividades del IFRN en Seridó Potiguar y la planificación del desarrollo local recomendada 

en la planificación estatal guiada por el Proyecto RN Sostenible; y 4) examinar las 

convergencias y divergencias entre la propuesta de educación profesional y tecnológica del 

IFRN para Seridó Potiguar en relación con las propuestas del Proyecto RN Sostenible para esa 

misma región en las áreas de desarrollo local y educación profesional. Sobre la construcción 

metodológica, esta investigación parte del paradigma interpretativo, de naturaleza cualitativa. 

Acerca de los objetivos del estudio, la investigación es explicativa; y en cuanto a los 

procedimientos, se caracteriza por la investigación documental y de campo. Con respecto al 

tratamiento y análisis de los datos, se utilizó el análisis de contenido propuesto por Bardin 

(2009). Los resultados encontrados confirmaron la hipótesis cuando revelaron que hay más 

divergencias que convergencias en la relación entre IFRN y la planificación del desarrollo 

estatal, es decir, la asociación entre el Gobierno del RN y IFRN no es totalmente efectiva, sin 

embargo, los datos corroboran la importancia del IFRN en el proceso de desarrollo de Seridó 

Potiguar. 

 

Palabras clave: Educación Profesional; Institutos Federales; Desarrollo Local; Proyecto RN 

Sostenible; Seridó Potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No capítulo introdutório desta tese que trata da relação entre a educação profissional e 

o desenvolvimento local, tem-se a contextualização da temática, seguida da problematização 

da pesquisa e consequentemente dos objetivos geral e específicos propostos neste estudo. Por 

fim, os procedimentos metodológicos utilizados também são descritos nesta introdução. 

 

1.1 Contextualização 

  

Nos últimos anos, e mais especificamente, no período 2003-2014 de experimento 

desenvolvimentista, a educação profissional e tecnológica no Brasil, tomou proporções 

substanciais no que se refere à expansão e à interiorização, principalmente por meio dos 

Institutos Federais, através de investimentos governamentais na tentativa de proporcionar aos 

cidadãos uma educação técnica e profissional de qualidade nos diversos rincões do país, cujos 

princípios norteadores envolvem compromisso com a justiça social, a igualdade, a preservação 

do meio ambiente, a ética e a cidadania, a produção e a difusão do conhecimento científico, 

tecnológico, artístico-cultural e desportivo, sempre observando as necessidades da sociedade. 

Além disso, os Institutos Federais buscam auxiliar no desenvolvimento das regiões em 

que estão inseridos, com o intuito de preencher lacunas existentes no mercado de trabalho, tais 

como o desemprego por falta de qualificação e/ou então pelas novas competências exigidas dos 

profissionais, além de tentar promover por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

benefícios à comunidade, especialmente quando se trata da geração de trabalho e renda numa 

perspectiva em que o cidadão busque sua própria emancipação em vista do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional (IFRN, 2009). 

 A educação profissional no Brasil se insere num contexto de constantes mudanças e 

desafios ao longo do tempo, pois desde o período colonial até o presente, surgem tentativas de 

promover uma educação técnica e profissional que se adéque às necessidades da sociedade e 

por que não dizer, adequando-se às necessidades do mercado. Vale salientar que, na história do 

Brasil, as primeiras tentativas referentes à educação profissional tinham como pressuposto 

básico, a assistência aos desvalidos (FONSECA, 2013), o que já indicava a necessidade e 

importância de tal modalidade de ensino para o país, pois em tempos de recessão ou para as 

regiões mais pobres, essas pessoas são as que mais sofrem as duras consequências, como no 

caso da falta de oportunidades e empregos. 
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Em tempos de crise econômica e de sérios embates políticos que assolam o Brasil, o 

desemprego surge como um dos fatores mais preocupantes, pois os resultados continuam nada 

animadores. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua no 1º 

trimestre de 2020, apontam uma taxa de desocupação de 12,2%. No Rio Grande do Norte, esse 

percentual chega a 15,4% (IBGE, 2020). 

Nessa perspectiva, Moura (1998) enfatiza que a educação é a melhor defesa contra o 

desemprego, e talvez a única, para o efetivo preparo dos profissionais, embora não seja garantia 

mesmo em condições nas quais a empregabilidade seja impactada positivamente pela formação 

profissional. Pochmann (1998, p. 26) corrobora com essa afirmação ao dizer que “está errado 

o apelo de que a educação garante a entrada no mercado de trabalho”, pois diversas outras 

vertentes precisam ser analisadas em cada região, como a dinâmica econômica local. Outros 

fatores como a disponibilidade de crédito e o incentivo ao mercado interno por meio de 

infraestrutura, por exemplo, são medidas fundamentais para os atuais problemas. Todavia, o 

papel da educação não se limita a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, mas envolve 

o ser humano na sua integralidade (IFRN, 2012). 

Considerando que a inserção e a manutenção dos profissionais no mercado são uns dos 

principais desafios, e observando os dados de desemprego no país, ressalta-se o papel da 

educação profissional para a qualificação de profissionais que atuam ou atuarão no mercado de 

trabalho, isto é, criando condições para que esses profissionais se tornem competitivos e tenham 

como uma de suas características, a empregabilidade (ALVES; VIEIRA, 1995; DANTAS, 

2001; CARVALHO, 2003), contudo, não é raro o surgimento de dúvidas, críticas e 

questionamentos referentes a capacidade dessas instituições e em especial, das práticas 

educacionais existentes em relação a formação do aluno e futuro profissional. Formação que 

parte do pressuposto de uma mão-de-obra qualificada que tem ligação íntima e direta com o 

desenvolvimento local (LLORENS, 2001; CASSIOLATO e LASTRES, 2002).  

Por isso, a importância da educação profissional se reveste de um caráter urgente e 

necessário, pois existem os desafios de ocupação e renda contemplados no atual processo de 

globalização; dos avanços tecnológicos; das mudanças nas relações de trabalho; nas dinâmicas 

econômicas e sociais das diversas localidades; bem como das peculiaridades de tempos difíceis 

e conturbados, como no Brasil. Ademais, existem a carência de profissionais qualificados em 

determinados segmentos e a falta de oportunidades de emprego em muitas regiões do país. 

Na verdade, a educação traz em sua gênese a capacidade de orientar o indivíduo em 

habilidades de socialização e integração numa sociedade dinâmica e competitiva a um melhor 

aproveitamento de suas capacidades humanas. Além do mais, a educação é um dos principais 
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instrumentos que pode proporcionar as pessoas, possibilidades reais de mudanças e ascensões, 

caracterizando-se por um instrumento de liberdade (SEN, 2010), visto que a educação 

possibilita o indivíduo tornar-se uma pessoa mais crítica e habilitada para desenvolver inúmeras 

atividades por meio de uma formação específica e/ou integral. 

Nesse cenário, destaca-se a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (RFEPT) com sua interiorização através dos diversos campi espalhados nas mais 

distintas regiões do Brasil, tomando então “posição estratégica importante como elemento 

criativo de alavancagem, junto com outras políticas e ações públicas, para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil” (MEC, 2004, p. 6). Ressalta-se a elevação dos números relacionados 

a temática em questão, a saber: de 1909 a 2002 foram construídas 140 escolas técnicas no país, 

e de 2003 a 2016 já foram disponibilizadas mais de 500 novas unidades. Com investimentos 

consideráveis no projeto de expansão, atualmente a RFEPT consta com 644 campi em 

funcionamento, sendo distribuídos em 568 municípios espalhados em todos os estados 

brasileiros (BRASIL, 2016). 

Na visão de Pacheco (2011), esse novo desenho constituído traz como principal função 

a intervenção na realidade, da perspectiva de um país soberano e inclusivo, tendo como núcleo 

para irradiação das ações o desenvolvimento local e regional. Nesse sentido, o papel dos 

Institutos Federais criados com a promulgação da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008 é 

de proporcionar aos cidadãos, qualificação e competência técnica em todos os níveis de ensino 

oferecidos, que vão desde a formação inicial e continuada de trabalhadores à formação 

profissional de nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas, cursos de 

tecnologia e pós-graduação). 

No estado do Rio Grande do Norte, o atual Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), antes conhecido como Centro Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFET/RN), já atuava no estado por meio do ensino, pesquisa e 

extensão, cujo compromisso também era e continua sendo com o desenvolvimento local e 

regional. A partir do final de 2008, sua função social passou a ter nova configuração: 

 

Função social: ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada 

socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 

trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o 

exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, 

sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça 

sociais. (IFRN, 2017b) 
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A função social do IFRN se revela a partir das atividades desenvolvidas nos campi 

conforme os principais objetivos da instituição descritos abaixo: 

 

• Ministrar cursos de formação inicial e continuada a trabalhadores, incluídos a 

iniciação, o aperfeiçoamento e a atualização. Em todos os níveis e modalidades de 

ensino; 

•Ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e práticas 

inerentes à educação profissional e tecnológica; 

•Ministrar ensino médio, observadas a demanda local e regional e as estratégias de 

articulação com a educação profissional técnica de nível médio; 

•Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o 

ensino médio, destinado a proporcionar habilitação profissional para os diferentes 

setores da economia; 

•Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica; 

•Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao 

aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica; 

•Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, nas áreas científica e tecnológica; 

•Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade; 

•Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e o pensamento reflexivo; 

•Estimular e apoiar a geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos 

de autogestão, identificados com os potenciais de desenvolvimento local e regional; 

•Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento 

e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que concorram para as 

transferências e aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade 

acadêmica e na pesquisa aplicada. (IFRN, 2017b) 

 

Pouco mais de uma década desde a promulgação da lei supracitada, os Institutos 

Federais já passaram por muitos desafios, dentre eles, a própria institucionalização por parte 

dos seus servidores pautada em divergências quanto aos aspectos de natureza identitária da 

instituição (FERNANDES, 2015) e também pela percepção das comunidades e das regiões em 

que essas unidades de ensino estão instaladas, além das recentes mudanças de governo com as 

diminuições de dotações orçamentárias. Destacando que o IFRN é a única instituição do país 

que conseguiu completar todas as fases do processo de expansão, chegando a atender mais de 

30 mil alunos e contando com cerca de 3 mil servidores. 

No que se refere ao processo de expansão e interiorização, “a expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Rio Grande do Norte teve início em 1994 

com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró” (IFRN, 2017a), 

entretanto, a continuidade ocorreu apenas doze anos depois quando a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) deu início a primeira fase da “nova” expansão, já no 

Governo Lula, com a implantação de três novas unidades descentralizadas de ensino instaladas 

nas cidades de Natal – Zona Norte, Ipanguaçu e Currais Novos. 
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 No ano seguinte, em 2007, foram iniciadas as construções de mais seis unidades 

descentralizadas, que faziam parte da segunda etapa da “nova” expansão, que culminou com as 

unidades de ensino nas cidades de Apodi, Caicó, João Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa 

Cruz. Vale sublinhar que, essas unidades, quando das suas inaugurações em 2009, não se 

denominavam mais Centros Federais de Educação Tecnológica, mas como campi do recém 

criado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ainda na 

segunda fase da expansão da rede federal, foram construídos os campi de Natal – Cidade Alta, 

Nova Cruz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Nessa época, foi feito um investimento 

na expansão física do IFRN Campus Natal – Central para possibilitar a criação do Campus de 

Educação a Distância (EaD), atualmente Natal – Zona Leste. Posteriormente, surgiram os campi 

de Canguaretama, Ceará-Mirim e São Paulo do Potengi, já na terceira fase da expansão, e por 

último, os campi avançados de Lajes e Parelhas, além de Jucurutu que se encontra em fase de 

construção. 

 Essa expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está 

intimamente ligada ao processo de desenvolvimento socioeconômico do país quando da 

identificação das cidades com maior número de habitantes das unidades federativas, dentre 

estas, as cidades interioranas, possibilitando assim a interiorização da educação profissional 

com o intuito de disponibilizar uma estrutura escolar de qualidade aos diversos brasileiros 

espalhados nas mais distantes regiões do país, sendo muitas dessas marcadas pela história de 

esquecimento e exclusão por parte dos poderes públicos quando o assunto se tratava de 

educação profissional. De acordo com Pereira (2009b, p. 3), cabe aos Institutos Federais essa 

árdua tarefa de ser elo entre a sociedade e o mercado por meio da educação: 

 

Ao estabelecer que todas as unidades vinculadas aos Institutos Federais (inclusive as 

novas) têm elevado e isonômico grau de autonomia, afirma o território como uma 

dimensão essencial a sua função e insere na pauta regimental dessas instituições o seu 

compromisso com um desenvolvimento sócio-econômico que perceba antes o seu 

“lócus”. Isto implica uma atuação permanentemente articulada e contextualizada a sua 

região de abrangência. A autonomia dos campi dos Institutos Federais responde à 

necessidade de se forjar e fomentar o desenvolvimento de uma Educação Profissional 

e Tecnológica (Pública) a partir de uma demanda que seja socialmente plena, que 

considere as diversas representações sociais, desde as oriundas da chamada produção 

elaborada (grandes firmas), os médios e pequenos empreendimentos e os movimentos 

sociais. É, pois, função precípua dos Institutos Federais atuar a favor dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais. (PEREIRA, 2009b, p. 3) 

 

 Na visão deste autor, semelhante ao que está proposto na Lei n.º 11.892 que criou os 

Institutos Federais, e em alguns documentos institucionais (IFRN, 2012), o papel previsto para 

os Institutos Federais é o de garantir a perenidade das ações que visem incorporar, antes de 
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tudo, setores sociais que historicamente foram alijados dos processos de desenvolvimento e 

modernização do Brasil, o que legitima e justifica a importância de sua natureza pública e 

afirma uma educação profissional e tecnológica como verdadeiro instrumento que proporcione 

um resgate a cidadania para muitos e uma transformação social para todos. Nesse aspecto, cabe 

aos Institutos Federais não apenas resgatar, mas possibilitar que esses cidadãos, enquanto 

alunos e futuros egressos, possam ser agentes transformadores dessas regiões e de tantas outras 

em que possam atuar (PEREIRA, 2009b).  

 Esse resgate individual acarretará consequentemente o resgate de um povo e de uma 

região, para em seguida, fomentar nessas localidades o desenvolvimento socioeconômico. Para 

Pereira (2009c), são justamente os Institutos Federais que deverão ter a agilidade para conhecer 

a região em que estão inseridos, e ao mesmo tempo, condições de dar respostas mais efetivas 

aos anseios dessas comunidades. Contudo, o autor sugere paciência na definição de suas 

políticas específicas para que ocorra de forma adequada o desenvolvimento almejado. 

 Segundo Pacheco (2011, p. 50), “essas instituições devem responder, de forma ágil e 

eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais”, o que implica articular com base na 

experiência institucional centenária e inovadora, todos os princípios que fundamentam o Plano 

Nacional de Educação – visão sistêmica da educação; sua relação com a ordenação territorial; 

e o desenvolvimento econômico e social (MEC, 2007). 

 Para Fagiani et al. (2013, p. 210), “o ensino técnico de nível médio tem sido alvo das 

mais diferentes políticas e tem se caracterizado muito mais por um modelo de treinamento do 

que por uma educação técnica de caráter abrangente”, mas para contrapor essa constatação, a 

concepção dos Institutos Federais é de propor “uma formação contextualizada, banhada de 

conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos 

de vida mais dignos” (PACHECO, 2011, p. 15). Para este autor, os Institutos Federais são, de 

fato, um diferencial na educação profissional e tecnológica do país: 

 

Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de 

transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de modificar 

a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da experiência 

humana, proposta incompatível com uma visão conservadora de sociedade. Trata-se, 

portanto, de uma estratégia de ação política e de transformação social (PACHECO, 

2011, p. 17). 

 

 Diante de tantas mudanças ocorridas nas duas últimas décadas na educação profissional 

e tecnológica no Brasil, o futuro dessas instituições é cheio de incertezas, a começar pelo grave 
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problema político intensificado nos últimos anos, criando uma espécie de “atmosfera sombria” 

principalmente no segmento educacional, pois em passado recente, em momentos de crises 

econômicas e políticas, a educação e a saúde geralmente são os setores que mais sofrem. Nessa 

linha de raciocínio e preocupação, é importante frisar que os campi instalados no interior do 

estado do RN ainda estão em processo de consolidação e de legitimação em relação às suas 

ofertas educacionais e necessidades locais. 

Diante do exposto, entende-se que a temática é pertinente de ser explorada, 

especialmente quando integrada numa perspectiva regional e que esteja vinculada direta e 

indiretamente a outros atores institucionais, como o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

com seu planejamento em médio e longo prazo, que tem como foco as peculiaridades das 

regiões do estado, como no caso dos arranjos produtivos locais, pois estudos revelam que o 

IFRN tem buscado direcionar e ampliar seu apoio aos APL´s que congreguem elementos que 

os caracterizem como relevantes para o desenvolvimento local e regional. 

Nesse contexto, a instituição é tida como parceira junto aos arranjos produtivos do 

estado, como enfatiza uma pesquisa realizada pela RedeSist (APOLINÁRIO, 2010a) e outra 

recentemente publicada pelo Governo do RN sobre os 5 eixos integrados de desenvolvimento, 

que fez uma análise do ambiente para a formulação do seu planejamento estratégico 

governamental, e nesta, a capilaridade do Institutos Federais no RN é tida como uma força e 

um parceiro importante (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017), confirmando o 

que dissera Pacheco (2011, p. 19) a esse respeito: “os Institutos Federais assumem o papel de 

agentes estratégicos na estruturação das políticas públicas para a região que polarizam, 

estabelecendo uma interação mais direta junto ao poder público e às comunidades locais”. 

Desse modo, convém analisar de maneira mais aprofundada, a relação existente entre a 

expansão e interiorização da educação profissional e o desenvolvimento local, mais 

especificamente no Seridó Potiguar. 

 

1.2 Problematização da pesquisa 

 

No Rio Grande do Norte está em vigor o Projeto RN Sustentável, que posteriormente 

passou a ser denominado Governo Cidadão: desenvolvimento e sustentabilidade, objeto do 

Acordo de Empréstimo firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – Banco Mundial e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, destinado 

a contribuir com os esforços do Governo do Estado para reverter o cenário de baixo dinamismo 

socioeconômico regional (Componente 1: Desenvolvimento regional sustentável), prestando 
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serviços públicos de forma mais eficaz e eficiente (Componente 2: Melhorias dos serviços 

públicos) e apoiando ações de modernização da gestão do setor público (Componente 3: 

Melhoria da gestão do setor público), visando melhorar a qualidade de vida da população 

potiguar (GOVERNO DO RN, 2013b). Vale salientar que se trata de um projeto multisetorial 

que se propõe a promover desenvolvimento regional com ênfase em ações de inclusão produtiva 

voltadas para a geração de emprego e renda, além do fortalecimento da produção local, dos 

investimentos em infraestrutura para melhoria da competitividade e com foco no acesso aos 

mercados. Observa-se, ainda, que esse projeto tem como um dos objetivos principais, a 

recuperação do antigo centro dinâmico da região do Seridó Potiguar (GOVERNO DO RN, 

2013b, 2013c, 2013d). A expressão “antigo centro dinâmico” está relacionada às atividades 

econômicas existentes em tempos de outrora no Seridó Potiguar, que serão detalhadas 

posteriormente neste estudo. 

No tocante à gestão pública, o Projeto RN Sustentável se enquadra nos ditames do 

planejamento estratégico implantado por muitas instituições públicas, demonstrando a 

necessidade de um olhar mais atento para o presente (diagnóstico) que é consequência de um 

passado distante e curto (avaliação), com vistas para o futuro, seja em curto ou longo prazo 

(projetos, programas, planos). Ainda na década de 60, Celso Furtado observava a importância 

do planejamento para uma política pública adequada quando relacionada ao desenvolvimento. 

 

Estamos todos de acordo em que o desenvolvimento econômico é condição necessária 

da realização dos nossos ideais de bem-estar social; também estamos de acordo em 

que cabe ao Estado uma grande responsabilidade na promoção do desenvolvimento; 

mas resistimos, muitos entre nós, a aceitar a ideia de que a ação estatal, na amplitude 

exigida por uma política de desenvolvimento, não se pode realizar sem um adequado 

planejamento (FURTADO, 1962, p. 77). 

 

Apesar da baixa credibilidade da classe política nos segmentos mais diversos da 

sociedade, “não existe plano de desenvolvimento sem política de desenvolvimento, e nenhuma 

política pode alcançar eficácia sem o apoio dos centros principais do poder político” 

(FURTADO, 1962, p. 61). 

É preciso evidenciar que o Projeto RN Sustentável, dada a lógica da proposta de 

desenvolvimento do Estado, optou por trabalhar com o conceito de Arranjos Produtivos Locais 

(APL’s), devido sua amplitude e possibilidade de atingir melhores resultados dentro da 

estratégia de desenvolvimento (GOVERNO DO RN, 2013b). De acordo com Apolinário 

(2010b, p. 15), arranjos produtivos locais são promovidos por um 
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conjunto de atores econômicos, políticos e sociais e suas interações, incluindo: 

empresas produtoras de bens e serviços finais e fornecedoras de matérias-primas, 

equipamentos e outros insumos; distribuidoras e comercializadoras; trabalhadores e 

consumidores; organizações voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, 

informação, pesquisa, desenvolvimento e engenharia; apoio, regulação e 

financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e demais órgãos de 

representação. (APOLINÁRIO, 2010b, p. 15) 

 

Entende-se que o Instituto Federal integra esse conjunto de atores e constitui-se como 

um ator social relevante, e que a expansão e a interiorização dessa instituição é um instrumento 

valioso para o desenvolvimento local e regional, levando-se em consideração o tripé ensino, 

pesquisa e extensão, com seus eixos tecnológicos voltados para as potencialidades das regiões. 

O Projeto Político-Pedagógico do IFRN, diretriz básica e central da instituição, destaca que 

 

a expansão do IFRN amplia, significativamente, a atuação nas áreas de ensino, de 

pesquisa e de extensão; contribui, de modo mais extensivo, para a formação humana 

e cidadã; e estimula o desenvolvimento socioeconômico, à medida que potencializa 

soluções científicas, técnicas e tecnológicas, com compromisso de estender benefícios 

à comunidade (IFRN, 2012, p. 25). 

 

Isso se aplica principalmente numa região, como a do Seridó Potiguar, que é considerada 

uma região estagnada (ARAÚJO, 1997), especialmente a partir da década de 70 com a 

decadência da produção algodoeira e posteriormente da mineração, pois já nos anos 80, a crise 

da economia algodoeira (CLEMENTINO, 1986) afetou também a rentabilidade da pecuária, 

coincidindo com a crise da atividade de extração mineral. Dessa maneira, os três pilares da 

economia regional ruíram de uma só vez. Consequentemente, essas atividades tradicionais na 

região, que outrora produziram riqueza e poder, apresentam pouco dinamismo (ARAÚJO, 

2000; CLEMENTINO, 1995). 

Algumas informações mais particulares são interessantes para aqueles que se debruçam 

sobre esta pesquisa. Com o intuito de esclarecer algumas nuances que geralmente ficam nas 

entrelinhas do texto ou apenas intrínsecas e veladas no pensamento do autor, revelo que 

propositalmente, parte do título desta tese se constitui de uma pergunta reflexiva: “Um oásis no 

sertão?”. O complemento do título trata de relacionar a educação profissional e o 

desenvolvimento do Seridó Potiguar. O autor deste estudo é um seridoense orgulhoso da sua 

terra, da história de sua gente e das tradições de seus currais, pois Currais Novos é o seu berço, 

e por que não dizer, seu lócus, seu lugar no mundo no qual se reconhece como responsável por 

este e ao mesmo tempo instigado a ser um agente de transformação.  

O professor pesquisador que ora escreve esta tese foi aluno da rede municipal de ensino 

quando nos idos de 1993, com apenas 10 anos, contemplava uma maquete de uma “escola de 
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Natal” (na época ETFRN) que foi exposta no antigo e extinto Colégio Comercial de Currais 

Novos, com a promessa de que em breve seria dado início a construção daquela “escola 

grande”, na qual sonhava em estudar. A infância e adolescência ficaram no passado e apenas 

em 2008, já adulto, tornou-se servidor (Administrador) do CEFET-RN e mais tarde, em 2012, 

docente do IFRN atuando desde então no Campus Currais Novos. 

Essa indagação – Um oásis no sertão? – surgiu ainda em 2012 quando na oportunidade 

proferiu o discurso numa formatura em que teve a honra de ser Paraninfo de uma das turmas 

concluintes. A verdade é que o seridoense docente pode ver, participar e experimentar de perto, 

muitos anos depois, com a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica, de 

uma oportunidade real por meio do IFRN para tantos jovens e adultos desse sertão. Nesse 

contexto, a expansão e interiorização da educação profissional pode ser vista como uma força 

para o desenvolvimento local e regional, não sem antes ser 

 

um desafio que precisa ser enfrentado com planejamento e com clareza dos objetivos 

sociopolíticos da proposta educacional, a fim de se garantirem a manutenção e a 

ampliação da qualidade da ação político-pedagógica (...). É preciso, assim, buscar, 

continuamente, alternativas de atuação condizentes com essa nova realidade 

institucional, objetivando uma real inserção nos contextos sociais das diversas 

localidades onde os campi do IFRN estão presentes. (IFRN, 2012, pp. 28-29) 

 

O pensamento de Carleial (2009) corrobora e faz refletir sobre tal afirmação ao apontar 

que um dos entraves ao desenvolvimento do Nordeste é o nível educacional, mesmo tendo a 

convicção de que a educação per se não é capaz de promover desenvolvimento, o que pode 

desaguar naquilo que Furtado (1972, p. 12) chama de subdesenvolvimento ou apenas o 

“desdobramento do modelo de economia em que o progresso tecnológico serviu muito mais 

para modernizar os hábitos de consumo do que para transformar os processos produtivos”. Por 

outro lado, o esforço coletivo e a existência de políticas públicas que reforcem o acesso ao 

conhecimento que gera criatividade e possibilita o processo de emancipação da sociedade, 

como é o caso da educação, tem-se as características de desenvolvimento no pensamento de 

Furtado (2009, pp. 20-21):  

 

se nos damos conta de que o desenvolvimento não é apenas um processo de 

acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente 

uma via de acesso a formas sociais mais aptas para estimular a criatividade humana e 

para responder às aspirações de uma coletividade. (FURTADO, 2009, pp. 20-21) 

 

Em relação à criação dos Institutos Federais, o MEC (2004, p. 21) diz que “esta escola 

não admite subordinar a política educacional ao economicismo e às determinações do mercado, 
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o que a reduz aos treinamentos para preenchimento de postos de trabalho transitórios”. O 

principal órgão gerenciador da educação brasileira afirma que o novo modelo de educação 

profissional exalta  

 

um novo princípio educativo que busque progressivamente afastar-se da separação 

entre as funções intelectuais e as técnicas com vistas a estruturar uma formação que 

contemple ciência, tecnologia e trabalho, bem como atividades intelectuais e 

instrumentais (MEC, 2004, p. 8). 

 

Com efeito, atribui-se a educação profissional e tecnológica a capacidade de criar 

condições para a problemática da empregabilidade, visto as lacunas existentes no que se refere 

à falta de qualificação da mão-de-obra (MEC, 2004; SAMPAIO, 2013), mas outras vertentes 

precisam ser levadas em consideração para que o aluno não seja visto como mero capital 

humano, mas como um sujeito que pode contribuir para o desenvolvimento da sua localidade. 

Segundo Pacheco (2011, p. 22), “nosso objetivo central não é formar um profissional para o 

mercado, mas sim um cidadão para o mundo do trabalho – um cidadão que tanto poderia ser 

um técnico quanto um filósofo, um escritor ou tudo isso”. O mesmo autor ainda afirma: 

 

Em sua intervenção, os Institutos Federais devem explorar as potencialidades de 

desenvolvimento, a vocação produtiva de seu lócus; a geração e transferência de 

tecnologias e conhecimentos e a inserção, nesse espaço, da mão de obra qualificada. 

Para tanto, o monitoramento permanente do perfil socioeconômico-político-cultural 

de sua região de abrangência tem grande importância (PACHECO, 2011, p. 22). 

 

Na verdade, várias expressões ao longo do tempo imprimiram significados para a 

educação profissional, tais como: ensino profissional, ensino de ofícios, aprendizagem de 

ofícios, aprendizagem profissional, aprendizagem compulsória, formação profissional ou 

técnico-profissional, educação industrial ou técnico-industrial, qualificação, requalificação e 

capacitação. Esses termos na nova realidade produtiva ganham características complexas diante 

da rápida expansão e interiorização da educação profissional (FRANCO, 1998; SANTOS, 

2000). 

Além do mais, as concepções, princípios e fundamentos dos currículos e das práticas 

institucionais levam em conta não apenas ou exclusivamente o aspecto técnico, mas o ser 

humano de forma integral, a sociedade, a cultura, a ciência, a tecnologia, o trabalho e a 

educação, na tentativa de proporcionar, por meio dos seus processos de ensino e aprendizagem, 

uma transformação positiva nas realidades sociais locais (IFRN, 2012). 

Para o MEC (2004), urge enfatizar a visão da atual política pública que explicita a 

importância do resgate da educação profissional e tecnológica como uma atividade construtiva 
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que está articulada com outros níveis de desenvolvimento econômico e cultural do país e com 

a universalização da educação básica de características humanistas e científico-tecnológicas, 

extirpando a visão utilitarista e pragmática. Esse novo contexto corrobora o pensamento de 

Moura (1998) quando aponta o “passivo” histórico educacional no país, ensejando uma 

educação renovada a partir de uma autêntica “revolução pedagógica”. 

Por isso, os desafios da expansão e da interiorização da educação profissional e 

tecnológica tornam-se relevantes e cruciais para a qualificação profissional no país e 

concomitantemente para o desenvolvimento local, pois “o recente processo de flexibilização do 

trabalho também vem fazendo com que o papel da educação e do conhecimento nas 

organizações e no mercado de trabalho seja repensado” (HELAL, 2007, p. 195). A escola deve 

romper as amarras que por muito tempo lhe foram impostas, ao passo que as potencialidades 

dos alunos e das regiões em que as instituições de ensino estão inseridas devem ser devidamente 

aproveitadas. Para Dowbor (2008, p. 46): 

 
A educação não pode se limitar a constituir um tipo de estoque básico de 

conhecimentos para cada aluno. As pessoas que convivem em um território têm de 

passar a conhecer os problemas comuns, as alternativas, os potenciais. A escola torna-

se, então, uma articuladora entre as necessidades do desenvolvimento local e os 

conhecimentos correspondentes. Não se trata de uma diferenciação discriminadora, 

do tipo “escola pobre para pobres”: trata-se de uma educação mais emancipadora, na 

medida em que assegura ao jovem os instrumentos de intervenção sobre a realidade 

que é a sua. 

 

Nesta perspectiva, Pacheco (2011, p. 14) defende uma expansão que “deve ir além da 

compreensão da educação profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas 

para ocupações determinadas por um mercado”, exigindo uma intervenção mais ampla na 

sociedade. Por isso,  

 

não basta o avanço técnico e que ele seja apropriado apenas por alguns grupos sociais. 

Trata-se de introduzir a questão da qualidade do desenvolvimento, de como o esforço 

de inovação e de produção tecnológica irá beneficiar o maior número possível de 

pessoas e não gerar ou reforçar uma estrutura de privilégios (LIMA, 2009, p. 119),  

 

possibilitando o surgimento do desenvolvimento econômico e social apregoado por Celso 

Furtado (2000) e por Amartya Sen (2010). Lembrando que uma das finalidades dos Institutos 

Federais é atuar em favor do desenvolvimento local e regional, tornando-se necessário 
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um diálogo vivo e próximo dessas instituições com a realidade local e regional, 

buscando a compreensão de seus aspectos essenciais, ou seja, do que existe de 

universal nessa realidade. Deve-se considerar que local e universal não existem como 

antítese, não expressam necessariamente oposição de ideias, um não existe em 

detrimento do outro, mas por vezes se justapõem, permeiam-se, complementam-se e 

separam-se (PACHECO, 2011, p. 20-21).  

 

 A própria instituição sugere estudos como o que se propõe, no intuito de melhor 

conhecer as especificidades das regiões em que atua: 

 

Nesse contexto de atuação, torna-se imprescindível desenvolver estudos específicos 

das necessidades e das potencialidades socioeducacionais, para que se possam trazer 

mais elementos elucidadores da definição das ofertas de educação profissional e 

tecnológica no Rio Grande do Norte. Somente assim, é possível atingir abrangência 

equilibrada e possibilitar formações significativas que venham a contribuir para o 

desenvolvimento local e regional (IFRN, 2012, p. 35) 

 

Desta maneira, sendo a educação profissional uma temática pertinente e dificilmente 

relacionada ao desenvolvimento local (MARINI e SILVA, 2011) com base em outros atores 

institucionais, tem-se como questionamento central desta pesquisa: Qual a relação entre a 

educação profissional e o planejamento estadual para o desenvolvimento do Seridó Potiguar? 

Essa indagação parte da compreensão de que o IFRN contribui positivamente com o 

desenvolvimento do Seridó Potiguar, porém, nem sempre com plena convergência com os 

objetivos e finalidades das políticas de desenvolvimento local e regional do planejamento 

estadual, aqui representado pelo Projeto RN Sustentável. A hipótese desta tese é a de que esses 

aparentes parceiros (IFRN e Governo do RN) tem compreensões distintas acerca do 

desenvolvimento local: o Instituto Federal busca promover o que existe de universal nessa 

realidade, isto é, cada região possui sua própria realidade, e esta, sempre terá relação com o 

contexto mais geral ou universal. Concomitantemente, compreender a realidade local 

possibilita um melhor entendimento do contexto universal, pois ela é parte desta. Por outro 

lado, o planejamento estadual permanece buscando identificar apenas as chamadas “vocações 

naturais” ou potencialidades da região. 
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1.3 Objetivos 

 

Geral:  

 

• Examinar a relação entre a educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento do 

Seridó Potiguar, com base nas atividades desenvolvidas pelo IFRN e as ações definidas 

no planejamento de desenvolvimento estadual por meio do Projeto RN Sustentável. 

 

Específicos: 

 

• Investigar o processo de interiorização do IFRN, mais especificamente no Seridó 

Potiguar; 

• Analisar as ações e especificidades do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar; 

• Examinar a relação entre as atividades do IFRN no Seridó Potiguar e o planejamento do 

desenvolvimento local preconizado no planejamento estadual orientado pelo Projeto RN 

Sustentável; 

• Examinar as convergências e divergências entre a proposta de educação profissional e 

tecnológica do IFRN para o Seridó Potiguar em relação às propostas do Projeto RN 

Sustentável para essa mesma região nos eixos de desenvolvimento local e educação 

profissional. 

 

1.4 Procedimentos Metodológicos 

 

 Para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa foi necessário percorrer um 

caminho metodológico específico. Assim, apresentam-se aqui os desenhos, os procedimentos e 

os instrumentos metodológicos utilizados. As variáveis analíticas que norteiam esse trabalho 

(educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento local) requereram uma investigação 

mais detalhada para examinar as possíveis relações existentes, e neste caso, a relação entre a 

expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento do Seridó 

Potiguar, com base nas atividades desenvolvidas pelo IFRN e as ações definidas no 

planejamento de desenvolvimento estadual por meio do Projeto RN Sustentável. 
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A análise dessa relação permitiu também examinar as convergências e divergências 

entre a proposta de educação profissional e tecnológica do IFRN e as propostas do Projeto RN 

Sustentável para o Seridó Potiguar nos eixos desenvolvimento local e educação profissional. 

 A pesquisa em questão enquadra-se no paradigma interpretativo, com natureza 

qualitativa, que busca interpretações que estão no âmago da vida social (GRAY, 2012). Em 

relação aos objetivos do estudo, a pesquisa foi de caráter explicativo (ANDRADE, 1999; 

SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2013). 

 O universo pesquisado foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte nos campi instalados na região do Seridó Potiguar nas cidades de Caicó, 

Currais Novos e Parelhas. O período escolhido vai do início da efetiva expansão e interiorização 

do IFRN em 2006 até 2018, o que representa pouco mais de uma década da interiorização da 

educação profissional e tecnológica nessa região. Os funcionamentos desses campi tiveram 

início em períodos diferentes, sendo o de Currais Novos em 2006, Caicó em 2009 e Parelhas 

em 2014, estando este último vinculado inicialmente ao Campus Currais Novos. Em relação ao 

universo estudado, importa ainda enfatizar o Projeto RN Sustentável, elaborado e coordenado 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Quanto aos procedimentos, esta pesquisa foi documental e de campo (GIL, 2007). A 

pesquisa documental torna-se um instrumento interessante para buscar informações que 

permitem o pesquisador coletar dados significativos para o desenvolvimento e análise de uma 

tese. Assim, “são investigados documentos a fim de se poder descrever e comparar usos e 

costumes, tendências, diferenças e outras características” (CERVO e BERVIAN, 2002, p. 67). 

Para o alcance dos objetivos propostos, a pesquisa documental e de campo foram 

imprescindíveis. Desse modo, os procedimentos utilizados após a coleta de dados, mais 

especificamente no tratamento, análise e interpretação destes, seguiram as etapas definidas por 

Bardin (2009) – pré-análise, exploração do material e análise e interpretação dos dados. 

 Para fins de análise, a Figura 1 representa o esquema do objeto desta tese a partir da 

temática da pesquisa, tendo de um lado o IFRN enquanto educação profissional e do outro, o 

planejamento estadual de desenvolvimento do Governo do RN, dos quais seguem seu tripé 

institucional e os componentes do projeto, respectivamente. Em princípio, ambos tem como 

objetivo o desenvolvimento local do Seridó Potiguar, todavia, até que ponto há relações ou 

parcerias efetivas, é o que tratam as análises dos resultados que estão descritas em capítulos 

posteriores. 
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     Figura 1 – Esquema do objeto de estudo 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

No primeiro momento da investigação – fase da pesquisa documental – foram feitas 

análises de documentos institucionais, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRN. Essas análises tiveram como prioridades, 

assuntos inerentes ao desenvolvimento local da região em que os campi estão instalados. Em 

se tratando do projeto RN Sustentável e da visão do Governo do Estado no tocante à educação 

profissional e o desenvolvimento local e regional, foi analisado pormenorizadamente o Projeto 

RN Sustentável e o Plano de Capacitação do Capital Humano do RN, parte do Planejamento 

Estratégico do Governo do RN intitulado Eixos Integrados de Desenvolvimento.  

A pesquisa documental ocorreu durante os anos de 2018 e 2019, excetuando-se os meses 

de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, período em que realizei o estágio sanduíche no 
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Departamento de Geografia e no Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território 

(CEGOT) da Faculdade de Letras (FLUP) na Universidade do Porto em Portugal como 

estudante de mobilidade e investigador para aprofundar meus conhecimentos sobre 

desenvolvimento local. Foi em terras lusitanas que o capítulo 3 desta tese foi discutido e escrito. 

 Posteriormente, na segunda fase da investigação, ocorreu a pesquisa de campo. No que 

se refere aos instrumentos de coleta de dados, além da pesquisa documental, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com atores institucionais do IFRN, além de alguns atores políticos 

que foram importantes na expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica no 

Seridó Potiguar. Observa-se que a escolha do instrumento de coleta de dados foi decisiva para 

que os objetivos preliminarmente traçados pudessem ser alcançados de forma satisfatória, 

respondendo ao questionamento central da pesquisa. 

 Nesse segundo momento, as entrevistas foram feitas com servidores que atuam e/ou 

atuaram no planejamento estratégico do IFRN, como o Reitor que exercia tal cargo na época da 

instalação desses campi no Seridó Potiguar, bem como o atual Reitor da instituição e o Pró-

Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Tiveram um papel valoroso nessa 

investigação, os Diretores Gerais que ocuparam tais cargos nos campi quando do início das 

atividades institucionais nesses municípios, além dos atuais Diretores Gerais. A coleta de dados 

junto a esses dirigentes institucionais parte da premissa de que estes são gestores públicos e 

detém informações relevantes para os resultados da pesquisa. 

 Além dos gestores do IFRN, outros atores institucionais foram imprescindíveis para o 

alcance dos objetivos deste estudo, como as seguintes autoridades políticas: uma Senadora da 

República; o Secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) na 

época da plena expansão dos campi do IFRN; e os prefeitos dos municípios de Caicó, Currais 

Novos e Parelhas. Além destes, os responsáveis pela política de desenvolvimento local e 

regional do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente os responsáveis pelo Projeto 

RN Sustentável e seus demais desdobramentos, como a Coordenadora da Área Operacional, o 

Responsável pelo Monitoramento e Avaliação e o Articulador Regional no Seridó Potiguar do 

projeto. As entrevistas foram realizadas no período entre os meses de março e agosto de 20181.  

Para fins de redação desta tese, optou-se por seguir as abreviações abaixo referentes aos 

entrevistados, como se verá no capítulo dedicado a análise dos resultados: 

 
1 As entrevistas foram feitas em 2018, portanto, alguns entrevistados não ocupam mais, em 2020, os cargos 

exercido naquele momento, como no caso do “atual Reitor” e da Diretora Geral do Campus Avançado Parelhas na 

gestão de 2016-2019. Para fins de facilitar o entendimento do leitor, optou-se por manter os termos (Atual Reitor, 

por exemplo) de acordo com o período das entrevistas e o cargo exercido pelo(s) servidor(es) na época. 
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• IF1 – Atual Reitor do IFRN 

• IF2 – Ex-Reitor do IFRN 

• IF3 – Ex-Diretor do CEFET e ex-Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional do IFRN 

• IF4 – Ex-Diretor da SETEC 

• DG1 – Diretor do IFRN – Campus Caicó 

• DG2 – Diretor do IFRN – Campus Currais Novos 

• DG3 – Diretora do IFRN – Campus Avançado Parelhas 

• DG4 – Ex-Diretor do IFRN – Campus Currais Novos 

• RN1 – Coordenadora da Área Operacional do Projeto RN Sustentável 

• RN2 – Responsável pelo Monitoramento e Avaliação do Projeto RN Sustentável 

• RN3 – Articulador Regional no Seridó Potiguar do Projeto RN Sustentável 

• RN4 – Arcebispo da Arquidiocese de Natal e ex-Bispo da Diocese de Caicó 

• RN5 – Ex-Senadora da República e atual Governadora do RN 

• PM1 – Prefeito Municipal de Caicó 

• PM2 – Prefeito Municipal de Currais Novos 

• PM3 – Prefeito Municipal de Parelhas 

 

 Em relação ao tratamento e análise dos dados coletados, estes foram tratados por meio 

da análise de conteúdo, que se desenvolveu em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do 

material; e 3) tratamento dos dados, inferência e interpretação (BARDIN, 2009). A autora 

conceitua a análise de conteúdo da seguinte maneira: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens [...] 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, 2009, p. 40). 

 

 Para Laville e Dione, 

 

A análise de conteúdo não é, contudo, um método rígido, no sentido de uma receita 

com etapas bem circunscritas que basta transpor em uma ordem determinada para ver 

surgirem belas conclusões. Ela constitui, antes, um conjunto de vias possíveis nem 

sempre claramente balizadas, para a revelação – alguns diriam reconstrução – do 

sentido de um conteúdo. (LAVILLE e DIONE, 1999, p. 216) 
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 Nesta mesma percepção, Franco (2008) entende que é perfeitamente possível a 

utilização da análise de conteúdo como procedimento de pesquisa numa abordagem crítica, que 

tem o sujeito como ator principal na produção do conhecimento. A autora aponta outro detalhe, 

que se refere ao conhecimento teórico prévio para a realização da pesquisa, bem como à análise 

contextual de tais fatos pesquisados. 

 Nesta fase da pesquisa, a análise dos dados foi realizada com o auxílio de um software 

específico2, que além de permitir a edição, visualização, interligação e organização de 

documentos, permite criar categorias, filtrar e fazer buscas nos dados obtidos, controlá-los e 

codificá-los. 

 Urge explicar que as duas categorias de análise (educação profissional e 

desenvolvimento local) surgiram a partir do referencial teórico e com base no objetivo deste 

estudo, bem como as subcategorias, que foram idealizadas e definidas com o auxílio do 

software. Neste, foram introduzidas todas as entrevistas transcritas e os documentos 

pesquisados, confirmando as subcategorias de acordo com as unidades de registro escolhidas. 

A Figura 2 apresenta o esquema orientador que acompanhou a análise dos dados coletados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ATLAS.ti 8 – Software utilizado para realização de análises em pesquisas qualitativas, como as técnicas da 

análise de conteúdo segundo Bardin (2009). 
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Figura 2 – Modelo do esquema da análise de conteúdo 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 

 

 

 

TEMA: A importância do IFRN e do 

planejamento estadual para o 

desenvolvimento do Seridó Potiguar 

CATEGORIAS 

Educação Profissional 

IFRN: 

 

- Expansão e interiorização (benefícios) 

- Expansão e interiorização (desafios) 

- Ensino 

- Pesquisa 

- Extensão 

- Eixos tecnológicos 

- Eixos potenciais 

- Oportunidades Sociais 

Parceiros ou aparentes parceiros? 

Visões convergentes ou divergentes? 

Desenvolvimento 

Local 

Planejamento Estadual (Projeto RN 

Sustentável): 

 

- Arranjo produtivo local 

- Desenvolvimento socioeconômico 

- Eixos prioritários 

- Interesses políticos 

 

SUBCATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
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A partir de então, foi possível identificar a magnitude das subcategorias, ou melhor, 

quantas vezes essas subcategorias surgiram nas entrevistas de acordo com as unidades de 

registro identificadas em cada uma delas, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Magnitude das subcategorias de análise 

Categorias Subcategorias Magnitude 

Educação profissional 

Eixos tecnológicos 65 

Expansão e interiorização 

(benefícios) 
63 

Oportunidades sociais 60 

Expansão/interiorização - desafios 37 

Eixos potenciais 19 

Extensão 14 

Ensino 13 

Pesquisa 8 

Desenvolvimento local 

Desenvolvimento socioeconômico 100 

Arranjo produtivo local 77 

Interesses políticos 15 

Eixos prioritários 12 

Educação Profissional e 

Desenvolvimento local 
Parceria 66 

                Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

De forma análoga, o software identificou as palavras que mais se repetiram durante as 

entrevistas segundo cada subcategoria, destacando-se a palavra desenvolvimento que apareceu 

entre as 10 mais repetidas em 7 das 12 subcategorias. As 20 palavras mais repetidas estão 

descritas no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Quantitativo de ocorrência de palavras 

Palavra Total Palavra Total Palavra Total Palavra Total 

projeto 267 escola 169 ensino 92 expansão 81 

governo 248 Seridó 168 universidade 91 trabalho 74 

região 212 IFRN 131 Parelhas 85 formação 73 

desenvolvimento 208 curso 125 comunidade 84 professores 73 

Currais 169 Caicó 121 mineração 81 profissional 72 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

 Ao relacionar as categorias de análise juntamente com as subcategorias, tem-se o 

desenvolvimento local da região do Seridó Potiguar como um objetivo comum entre o IFRN 

enquanto educação profissional e o planejamento estadual de desenvolvimento do Governo do 

RN por meio do Projeto RN Sustentável. Nessa possível relação, surgiu a subcategoria parceria, 

que não necessariamente indicou, num primeiro momento, uma parceria concreta e real entre o 

IFRN e o Governo do RN. 

 Resumindo, os procedimentos utilizados para a coleta e interpretação dos dados 

seguiram três etapas: pré-análise, exploração do material e análise e interpretação dos dados, 

sendo: 

 

1) Pré-análise: feita com os dados coletados nos documentos institucionais do IFRN (Projeto 

Político Pedagógico e Plano de Desenvolvimento Institucional) e nos documentos e materiais 

referentes ao Projeto RN Sustentável. Nesta etapa, as entrevistas realizadas com os atores 

institucionais e políticos também foram submetidas a uma análise mais ampla de acordo com 

os objetivos da pesquisa; 

 

2) Exploração do material: buscou-se informações a respeito do processo de expansão e 

interiorização da educação profissional e tecnológica no Seridó Potiguar por meio das 

entrevistas realizadas, além das informações acerca das ações específicas do Projeto RN 

Sustentável com foco no Seridó Potiguar (Projeto original, Plano de Capacitação do Capital 

Humano do RN – Eixos Integrados de Desenvolvimento, dados das entrevistas); 

 

3) Análise, inferência e interpretação dos dados: nesta última fase do tratamento e análise dos 

dados, o intuito foi analisar e interpretar mais detalhadamente a relação existente entre a 

expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento do Seridó 
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Potiguar, com base nas atividades desenvolvidas pelo IFRN e as ações definidas no 

planejamento de desenvolvimento estadual por meio do Projeto RN Sustentável. Aqui, tinham-

se duas variáveis de análise, sendo: 1) educação profissional e tecnológica no seu tripé ensino, 

pesquisa e extensão; e 2) desenvolvimento local e regional, que foram analisadas a partir dos 

dados coletados na pesquisa documental e na pesquisa de campo (entrevistas). O critério de 

categorização foi a análise semântica ou categorial (categorias temáticas), procedimento 

indicado por Bardin (2009). 

 Por fim, o Quadro 3 revela um panorama dos procedimentos metodológicos que foram 

utilizados na pesquisa, face os objetivos geral e específicos traçados. 
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Quadro 3 – Panorama dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

Perspectiva Teórico-Epistemológica: Interpretativismo 

Características metodológicas: Pesquisa explicativa de natureza qualitativa; Pesquisa documental (leis e documentos institucionais) e de campo (entrevistas 

semiestruturadas); Análise de conteúdo. 

Objetivo Geral: Examinar a relação existente entre a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento do Seridó Potiguar, com 

base nas atividades desenvolvidas pelo IFRN e as ações definidas no planejamento de desenvolvimento estadual por meio do Projeto RN Sustentável. 

Objetivos específicos Coleta de dados 

Tratamento e 

análise dos 

dados 

1) Investigar o processo de interiorização do 

IFRN, mais especificamente no Seridó Potiguar 

• Pesquisa documental (leis e documentos institucionais – PPP e PDI); 

• Entrevistas com gestores do IFRN (Reitores, Pró-Reitor e Diretores Gerais), autoridades 

políticas (Senadora Fátima Bezerra, responsável pela SETEC e prefeitos); 

• Notícias veiculadas sobre a expansão e interiorização do IFRN. 

• Análise de 

Conteúdo 

 

2) Analisar as ações e especificidades do 

Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar 

• Pesquisa documental (Projeto RN Sustentável e demais materiais elaborados pelo referido 

projeto, como os Eixos Integrados de Desenvolvimento); 

• Entrevistas com gestores do Projeto RN Sustentável (Coordenadora e colaboradores). 

3) Examinar a relação entre as atividades do 

IFRN no Seridó Potiguar e o planejamento do 

desenvolvimento local preconizado no 

planejamento estadual orientado pelo Projeto 

RN Sustentável 

• Pesquisa documental (Projeto RN Sustentável e demais materiais elaborados pelo referido 

projeto, como os Eixos Integrados de Desenvolvimento); 

• Entrevistas com gestores do Projeto RN Sustentável (Coordenadora e colaboradores) e com 

gestores do IFRN (Reitores, Pró-Reitor e Diretores Gerais) e prefeitos municipais. 

4) Examinar as convergências e divergências 

entre a proposta de educação profissional e 

tecnológica do IFRN para o Seridó Potiguar em 

relação às propostas do Projeto RN Sustentável 

para essa mesma região nos eixos de 

desenvolvimento local e educação profissional 

• Pesquisa documental sobre o IFRN (leis e documentos institucionais – PPP e PDI) e sobre o 

Projeto RN Sustentável (Projeto RN Sustentável e demais materiais elaborados pelo referido 

projeto, como os Eixos Integrados de Desenvolvimento); 

• Entrevistas com gestores do Projeto RN Sustentável (Coordenadora e colaboradores) e com 

gestores do IFRN (Reitores, Pró-Reitor e Diretores Gerais) e prefeitos municipais. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Além desta parte introdutória que compõe o primeiro capítulo (contextualização, 

problematização da pesquisa, objetivos e procedimentos metodológicos), a tese está estruturada 

em mais cinco capítulos. O referencial teórico foi dividido em duas partes (Capítulos 2 e 3), 

sendo o segundo capítulo dedicado a educação profissional federal no Rio Grande do Norte, em 

seus aspectos históricos e conceituais, e o terceiro capítulo sobre a educação profissional e o 

desenvolvimento local. No capítulo 4, a temática tem por base o Seridó Potiguar como território 

de desenvolvimento, a partir de seus antecedentes históricos, sua dinâmica econômica até os 

desafios atuais. Ainda neste capítulo, são apresentadas as políticas públicas de desenvolvimento 

atuais com ênfase no Projeto RN Sustentável, mais especificamente com um diagnóstico das 

ações deste projeto para o Seridó Potiguar. A análise dos resultados concentra-se no quinto 

capítulo que está dividido em subcapítulos de acordo com os objetivos específicos deste estudo. 

Posteriormente, no sexto capítulo, as considerações finais, seguidas pelas referências 

bibliográficas e, por fim, os apêndices. 
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2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FEDERAL NO RN 

 

 No decorrer deste capítulo dedicado a educação profissional federal no Rio Grande do 

Norte, foi feito um resgate histórico sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

deste estado, anteriormente denominado Escola de Aprendizes e Artífices. Na oportunidade, o 

processo de expansão e interiorização da educação profissional em terras potiguares foi 

analisado. Além dos aspectos históricos e conceituais a respeito da educação profissional, 

alguns desafios atuais são discutidos também neste capítulo. 

 

2.1 Cem anos da educação profissional: das Escolas de Aprendizes Artífices até os Institutos 

Federais 

 

 Discorrer sobre a educação profissional em sua história centenária envolve diversas 

personagens e os mais distintos contextos sociais, políticos e econômicos. Entretanto, percebe-

se que, em sua gênese até a sua configuração atual na realidade brasileira, está intimamente 

vinculada a temática do desenvolvimento (SANTOS, 2000; PACHECO, 2011). 

 Antes dos governos republicanos, na época do Brasil Colônia, essa modalidade de 

ensino já existia se considerarmos que “a formação do trabalhador no Brasil começou a ser feita 

desde os tempos mais remotos da colonização, tendo como os primeiros aprendizes de ofícios 

os índios e os escravos” (BRASIL, 2008b, p. 1). Mais tarde, com o advento do ouro em Minas 

Gerais, surgiram as Casas de Fundição e de Moeda, e concomitantemente, a necessidade de um 

ensino mais especializado que fora então destinado aos filhos dos homens brancos que eram 

empregados das próprias Casas de Fundição e de Moeda.  

Nessa mesma época, operários especializados advindos de Portugal vieram para atuar 

nos recém-criados Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil, 

que recrutava pessoas e até solicitava a polícia que enviassem presos que pudessem trabalhar 

na produção dos referidos centros (BRASIL, 2008). Entretanto, em 1785, com a proibição da 

existência de fábricas no país pela Coroa portuguesa, o desenvolvimento tecnológico, e por sua 

vez, a educação profissional, ficaram estagnadas.  

 Porém, com a chegada da família real portuguesa em 1808 e a revogação da decisão 

anterior referente à proibição da existência das fábricas, surge o Colégio das Fábricas, iniciativa 

de D. João VI, que tinha como objetivo atender as demandas de mão-de-obra oriunda dos novos 

estabelecimentos industriais que foram permitidos. No Rio de Janeiro, em 1809, esse colégio 

foi criado com caráter assistencialista, com a finalidade explícita de abrigar os órfãos trazidos 
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na frota que transportou a família real e sua comitiva para o Brasil, tornando-se a instituição de 

referência para o que mais tarde vieram a se tornar as primeiras instituições de ensino voltadas 

para a educação profissional (SANTOS, 2000). 

De acordo com Fonseca (2013), o ensino profissional no Brasil Colônia se deu por meio 

de três planos de estudos e ensino – Nóbrega, Pombal e Lebreton – demonstrando a dependência 

do Brasil às exigências e orientações de Portugal. Além disso, a formação dos trabalhadores já 

apresentava um problema com a terminologia utilizada, pois termos como aprendizagem de 

ofícios, ensino de ofícios, formação profissional, aprendizagem profissional, aprendizagem 

compulsória e educação profissional eram empregados na época (SANTOS, 2000). 

Resumidamente, Gallindo apresenta a educação profissional no Brasil durante o período 

colonial da seguinte forma: 

 

Portanto, o que se pode apurar da educação profissional no Brasil, no período tratado, 

é que tal se formou de maneira ainda incipiente, com suas raízes histórico-sociais 

calcadas no assistencialismo e no utilitarismo direcionado para uma formação prática, 

ou seja, não humanista, delimitando-se, também, no processo educacional formal 

brasileiro, a divisão por classes e uma dualidade estrutural, qual seja: o ensino 

profissional ou educação/trabalho para os pobres, o ensino propedêutico e a formação 

pra os dirigentes ricos. (GALLINDO, 2013, pp. 55-56) 

 

Corroborando com a citação anterior, Fonseca (2013) reforça que, inicialmente, na 

história do Brasil, as primeiras tentativas referentes à educação profissional tinham como 

pressuposto básico a assistência aos desvalidos. No período republicano, debates foram 

realizados envolvendo um projeto para o país em prol da emancipação econômica, da 

independência política e do progresso, tendo Serzedelo Correia, o então Ministro da Fazenda 

durante o governo do Presidente Floriano Peixoto, como um dos grandes defensores da 

industrialização, afirmando que o abandono das indústrias era o principal motivo do atraso 

brasileiro. Tal pensamento industrialista se transformou mais tarde em projetos e medidas 

educacionais (SANTOS, 2000), confirmando o pensamento de Nagle (1974, p. 172) ao dizer 

que “o ensino técnico-profissional, no ramo industrial, foi objetivo de interesse dos poderes 

públicos somente depois de duas décadas de implantação do regime republicano, quando se 

criaram as Escolas de Aprendizes Artífices”. 

Conforme Brasil (2008, p. 2), o ano de 1906, marcou a consolidação do ensino técnico-

industrial brasileiro, pois nesse ano ocorreram ações importantes referentes à temática, como:  
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- Realização do ‘Congresso de Instrução’ que apresentou ao Congresso Nacional um 

projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e comercial, a ser mantido 

com o apoio conjunto do Governo da União e dos Estados. O projeto previa a criação 

de campos e oficinas escolares onde os alunos dos ginásios seriam habilitados, como 

aprendizes, no manuseio de instrumentos de trabalho. 

- A Comissão de Finanças do Senado aumentou a dotação orçamentária para os 

Estados instituírem escolas técnicas e profissionais elementares sendo criada, na 

Estrada de Ferro Central do Brasil, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas do 

Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. 

- Declaração do Presidente da República, Afonso Pena, em seu discurso de posse, no 

dia 15 de novembro de 1906: ‘A criação e multiplicação de institutos de ensino técnico 

e profissional muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, 

proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis’. (BRASIL, 2008b, p. 2) 

 

 Três anos mais tarde, por iniciativa do Presidente da República Nilo Peçanha, foi 

promulgado o Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, criando 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices, sendo uma em cada capital de sua respectiva unidade federativa, com exceção do Rio 

de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Essas escolas eram vinculadas ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio da época. No preâmbulo do referido decreto, fica evidente o caráter 

assistencialista da nova medida:  

 

Considerando: 

 

que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da lueta pela 

existencia:  

que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 

fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir 

habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio 

e do crime;  

que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar codadões uteis à 

Nação (BRASIL, 1909). 

 

No artigo 6º está expresso que a admissão dos alunos deve obedecer os seguintes 

requisitos: “a) idade de 10 annos no minimo e de 13 annos no maximo; b) não soffrer o 

candidato moléstia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem para o 

aprendizado do officio”, tendo prioridade os alunos mais “desfavorecidos de fortuna” 

(BRASIL, 1909). 

 Segundo Fonseca (2013), a educação profissional e tecnológica no Brasil começou com 

uma atitude nobre, referindo-se à assistência aos desvalidos, pois desde o início, “associou-se 

o ensino profissional à preservação da ordem social (afastamento dos desvalidos da 

marginalidade) e à assistência” (FONSECA, 2013, p. 47). Nessas circunstâncias, além de 

ensinar ofícios, como sapataria, funilaria, alfaiataria, serralharia e marcenaria, as Escolas de 

Aprendizes Artífices atuavam no campo correcional e assistencial, tendo dois objetivos 
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prioritários: a qualificação da mão-de-obra para atender a industrialização incipiente e o 

acolhimento de jovens menores de idade das classes pobres, que constituíam um percentual 

significativo da população (PEGADO, 2010). Na explanação de Bezerra (2010, pp. 17-18), 

 

os governos, nesta fase inicial da república, se empenharam no esforço de controle 

social, fortalecendo o aparato policial e por outro lado, criando instituições asilares e 

educacionais, no caso específico, as Escolas de Aprendizes e Artífices que tinham 

como objetivo, encaminhar o jovem para a aprendizagem de ofícios, ao mesmo tempo 

em que o tirava das ruas e da marginalidade. É importante evidenciar que a criação 

das Escolas de Aprendizes e Artífices se dá dentro desse clima de preocupação com 

ordenamento social no país e sob a influência do positivismo. 

 

 Nesse sentido, o Presidente Nilo Peçanha é considerado o fundador do ensino 

profissional no Brasil, quando deu sequência ao seu projeto promulgado por meio do Decreto 

n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, e um ano depois, inaugurou as 19 unidades que formavam 

a rede de Escolas de Aprendizes Artífices (SANTOS, 2000). Já “no final de 1911, a recém-

criada Rede de Ensino Profissional Federal já contava com 2.309 matriculados em 19 Estados 

da Federação” (MEDEIROS, 2011, p. 13). 

 O caráter assistencialista dessas escolas e o público por elas atendido fora desde o 

princípio, motivo para uma análise sociológica que evidenciava o dualismo ou a dicotomia entre 

o trabalho manual e o intelectual, entre o homem livre e o escravo, o rico e o pobre, a casa 

grande e a senzala (HOLANDA, 1995; FREYRE, 2006a, 2006b). Para Gomes (2013, p. 63),  

 

a criação das escolas de ofício foi um primeiro ensaio para se formalizar o ensino 

profissional. Direcionadas à classe mais pobre da sociedade, elas demonstraram, em 

sua fundação, um preconceito social para com esse nível de ensino.  

 

Nessa linha de raciocínio e adentrando um pouco mais na problemática do preconceito 

contra o trabalho manual, Santos (2000, p. 205) diz que “a gênese do preconceito contra o 

trabalho manual vai estar centrada muito mais no tipo de inserção do trabalhador na sociedade 

(se escravo ou homem livre), e muito menos na natureza da atividade em si”. Para este autor,  

 

esses indicadores mostram a forte tendência da sociedade em manter a tradição 

construída no Brasil-colônia, que era a de continuar colocando em plano secundário 

as funções vinculadas ao trabalho manual, como era o caso da formação voltada para 

os ramos do ensino industrial e agrícola. (SANTOS, 2000, p. 219) 

 

De certo modo, essa discussão persiste até hoje, quando há, por um lado, uma visão 

estreita e quase que voltada exclusivamente para a formação técnica, e por outro, uma educação 
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que evidencie uma visão ampla, emancipatória, livre e crítica do homem e da sociedade (IFRN, 

2012). Ortigara e Ganzeli enfatizam que 

 

a trajetória histórica da educação profissional no Brasil revela uma relação de 

dualidade entre, de um lado, a unilateralidade da formação técnica voltada ao 

atendimento exclusivo das necessidades do mercado de trabalho e, do outro, o ideário 

de formação para o mundo do trabalho de um sujeito autônomo, de direitos e deveres, 

construtor de cidadania plena. (ORTIGARA e GANZELI, 2013, p. 257) 

 

 Então, pode-se dizer que desde 1909 com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, 

a educação profissional e tecnológica no Brasil tenta se moldar ou se adequar às necessidades 

da sociedade, sem prescindir de que nestas estão a formação profissional em si, todavia, sem 

excluir a formação humana integral do cidadão. Nessa trajetória centenária, muitas mudanças 

ocorreram, sejam nas denominações e legislações específicas que ditavam suas características, 

objetivos, finalidades ou nas próprias ações institucionais ao longo do tempo. Para Sandra 

Pereira (2009, p. 12),  

 

a rede federal de educação profissional foi protagonista, ao longo desses 100 anos, de 

muitas mudanças na forma como a legislação concebeu a relação entre conhecimentos 

gerais e técnicos na formação dos trabalhadores.  

 

A seguir, pontuaremos sucintamente os momentos mais marcantes da educação 

profissional e tecnológica no Brasil desde a criação das Escolas de Aprendizes Artífices até os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Após o Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, apenas em 1927, o Congresso 

Nacional sancionava a Lei Fidélis Reis, de autoria do Deputado Federal de Minas Gerais Fidélis 

Reis, que objetivava a oferta obrigatória do ensino profissional no país. Na década de 30, mais 

precisamente em 14 de novembro de 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, surgia a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que tinha a incumbência de 

supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, que até então estavam vinculadas ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Pouco tempo depois, em 1934, a Inspetoria do 

Ensino Profissional Técnico deu lugar a Superintendência do Ensino Profissional. Segundo 

Brasil (2008, p. 4), “foi um período de grande expansão do ensino industrial, impulsionada por 

uma política de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas 

escolas existentes”. 
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 Ainda na década de 30, pela primeira vez a Constituição Brasileira trata da educação 

profissional e tecnológica, que ocorreu com a promulgação da Carta Magna de 1937, mais 

especificamente com o que estabelecia o Artigo 129: 

 

A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, 

pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 

possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e 

tendências vocacionais. 

 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 

matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 

ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo Poder Público. (BRASIL, 1937) (grifo nosso) 

 

Nesse mesmo ano ocorreu uma daquelas mudanças de denominações que não seriam 

raras em todo itinerário da educação profissional no Brasil. A Lei n.º 378 de 13 de Janeiro de 

1937, do Ministério da Educação e Saúde, transformava as Escolas de Aprendizes Artífices em 

Liceus Profissionais, agora com ensino profissional destinado a todos os ramos e graus. 

 Na década de 40, tem-se um fenômeno histórico marcante para a educação brasileira 

chamada de Reforma Capanema, intitulada assim porque foi realizada por Gustavo Capanema, 

Ministro de Educação na época. Em 1941, o sistema de ensino brasileiro foi modificado e em 

relação à educação profissional e tecnológica, os principais pontos foram: 

 

- o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio; 

- o ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão; 

- os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo 

ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, 

com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e 

compreendendo várias especialidades (BRASIL, 2008, p. 4) 

 

No ano seguinte, a promulgação do Decreto n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, 

durante o Estado Novo, definia mais uma mudança de denominação, transformando as Escolas 

de Aprendizes Artífices, que se tornaram Liceus Profissionais, em Escolas Industriais e 

Técnicas, que passaram a ofertar educação profissional em nível equivalente ao do secundário. 

A partir deste decreto, a educação profissional passa a ser formalmente vinculada à estrutura de 

ensino brasileiro de forma geral, pois os alunos formados nessas instituições de ensino 
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profissional e tecnológico, mais conhecidos por seus cursos técnicos, estavam autorizados a 

ingressar no ensino superior em área equivalente da sua formação (BRASIL, 2008). Nesse 

período, ocorria a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial 

e o consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no Governo de Getúlio 

Vargas, o que gerou uma impulsão na industrialização brasileira. Na opinião de Bezerra, 

 

o nacional-desenvolvimentismo do governo Vargas estabelecia fortes restrições ao 

capital estrangeiro, mesmo que não fosse de todo contrário a ele. No entendimento 

dos nacionalistas o capital estrangeiro deveria entrar no país em forma de empréstimos 

e financiamentos. Assim o governo tratava de combinar Estado, empresa privada 

nacional e o capital estrangeiro como a fórmula eficaz para promover o 

desenvolvimento, com ênfase na industrialização. (BEZERRA, 2010, p. 24) 

 

 Mais de dez anos depois, no final da década de 50, outra mudança de denominação 

ocorreu. Desta vez, por meio da Lei n.º 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, as Escolas Industriais 

e Técnicas passaram a ser chamadas de Escolas Técnicas Federais. Além da alteração da 

denominação, essas instituições de ensino se tornaram autarquias com autonomia no que se 

refere a prática didática-pedagógica e a gestão.  

 Nesse período, o Brasil passava por um processo pujante de industrialização, resultado 

da relação cada vez mais estreita entre o Estado e a economia. Na época, o país era governado 

pelo Presidente Juscelino Kubitschek e a educação profissional era vista como um dos 

instrumentos para que seu Plano de Metas fosse devidamente alcançado. Um exemplo dessa 

concepção do então presidente ocorreu num discurso proferido em Manaus no dia 18 de abril 

de 1956 ao comentar sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia: “Para a execução 

do Plano, é necessário que se proceda a estudos e pesquisas do potencial econômico da grande 

área; que se instalem estações experimentais e escolas profissionais” (BRASIL, 2009, p. 13).  

 Foi nessa época que houve uma intensificação na formação de técnicos pelas Escolas 

Técnicas Federais. Na realidade, o objetivo era formar profissionais orientados para as metas 

de desenvolvimento do país. Nesse panorama desenvolvimentista, Meireles (2010) destaca que 

até esse período não havia expressiva simetria entre os cursos e a agenda da produção nacional, 

mas apenas na época das Escolas Industriais é que a educação profissional passa a seguir um 

rumo coerente com a proposta estatal, fato que até então não ocorria a contento: 

 

Ao que parece, começava a existir congruência entre a proposta de formação da Escola 

Industrial, por meio de seus cursos profissionalizantes e a proposta industrial 

brasileira, pois a mão-de-obra capacitada deveria suprir os postos de trabalho nesses 

espaços produtivos. A Escola Industrial passou, efetivamente, a responder à lógica 

desenvolvimentista (MEIRELES, 2010, p. 61). 
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 Na concepção de Camelo e Moura (2010, p. 84), nesse período, 

 

o ensino profissionalizante consolida seu afastamento do modelo de atendimento aos 

‘desfavorecidos da sorte’, de caráter eminentemente assistencialista e passa, por meio 

da interação com a sociedade e com o meio empresarial, a desenhar um modelo que 

oportunizará a inclusão social e o atendimento às demandas de desenvolvimento 

econômico. 

 

 No início da década de 60, a aprovação da Lei n.º 4.024 de 20 de dezembro de 1961, 

fixa as Diretrizes e Bases da educação nacional, expressando claramente a articulação entre os 

ensinos secundário e profissional, como relata Santos (2000, pp. 218-219): 

 

A Lei de Diretrizes e Bases 4.024, aprovada em 20 de dezembro de 1961, manifesta, 

pela primeira vez na história da educação brasileira, a articulação completa entre os 

ensinos secundário e profissional, permitindo com isso o ingresso em qualquer curso 

do ensino superior para qualquer aluno que tivesse concluído o ramo secundário ou o 

profissional, tendo em vista que a estrutura, embora se mantivesse a mesma proposta 

pela reforma empreendida por Capanema no início dos anos 40, previa um modelo de 

ensino médio subdividido em dois ciclos: o ginasial de quatro anos e o colegial de três 

anos, ambos por sua vez compreendendo o ensino secundário e técnico profissional, 

permitindo com isso o acesso irrestrito ao curso superior para quem concluísse 

quaisquer das duas modalidades. 

 

Seguindo o decurso da história da educação profissional brasileira, no dia 11 de agosto 

de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, n.º 5.692, tornava de forma 

compulsória, todo o currículo do segundo grau em técnico-profissional. A ideia central dessa 

medida era a formação de técnicos em caráter de urgência. 

Ainda na década de 70, a Lei n.º 6.545 de 30 de junho de 1978 transforma três Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET, dando a essas 

instituições a possibilidade de ofertar educação profissional e tecnológica no nível superior 

através de cursos de engenharia industrial, cursos de tecnologia e cursos de licenciaturas para 

preparar docentes a atuarem em cursos técnicos e de tecnologia. Esta mudança ocorreu 

inicialmente nas Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro e bem 

mais tarde, apenas na década de 90, nas outras Escolas Técnicas Federais espalhadas nas 

diversas unidades federativas do país. 

Santos (2000) acredita que, para a educação profissional, os anos 60 e 70 foram de 

mudanças não apenas na denominação, mas também na identidade dessas instituições, que 

anteriormente eram destinadas exclusivamente aos desvalidos e desprovidos de fortuna, para 

alcançar prestígio significativo junto ao empresariado, que absorvia grande número dos 

técnicos formados por essas escolas. Nesse período, os recrutamentos desses técnicos ocorriam 
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quase que sem restrições pelas empresas estatais ou privadas, demonstrando a qualidade do 

ensino que era ofertada, além das oportunidades existentes no mercado de trabalho para os 

cargos técnicos especializados. 

 O que ocorrera em 1978 nos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se 

efetivou em outros estados por meio da Lei n.º 8.948, de 8 de dezembro de 1994, quando outras 

Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais foram gradativamente 

transformando-se em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET´s, instituindo dessa 

forma o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, até surgir o Decreto n.º 2.208 de 17 de 

abril de 1997, regulamentando a educação profissional e criando o Programa de Expansão da 

Educação Profissional – PROEP. Já em 1999, as Escolas Técnicas Federais ainda existentes se 

tornaram Centros Federais de Educação Tecnológica, formando mais um capítulo que foi 

escrito no decorrer de mais de 20 anos, e somando mais uma denominação para as instituições 

voltadas para a educação profissional e tecnológica no Brasil. 

 A década de 90 foi bem sui generis para a educação profissional e tecnológica no país, 

pois a Lei n.º 8.948/94, o Decreto n.º 2.208/97 e nesse intervalo, a Lei n.º 9.394/96, ditaram as 

regulamentações e respectivas mudanças na educação brasileira, e nesta, na educação 

profissional. A Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, mais conhecida como a segunda Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, foi sancionada contendo um capítulo 

específico sobre a educação profissional (Capítulo III), buscando um enfoque menos 

assistencialista como ocorria em legislações anteriores, visando “uma intervenção social crítica 

e qualificada para tornar-se um mecanismo para favorecer a inclusão social e democratização 

dos bens sociais de uma sociedade” (BRASIL, 2008b, p. 5), como atesta o Art. 39 da referida 

lei: 

 

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva. 

Parágrafo Único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e 

superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 

possibilidade de acesso à educação profissional. (BRASIL, 1996) 

 

 Nessa oportunidade, foi definido o sistema de certificação profissional que possibilitava 

a essas instituições de ensino a capacidade de reconhecer as competências profissionais 

adquiridas dentro e fora do sistema escolar. Uma das mudanças significativas ocorrida foi a 

articulação entre a formação integrada do ensino técnico com o ensino médio, todavia, o 

Decreto n.º 2.208 de 17 de abril de 1997 proibiu tal articulação, sendo retificado quase dez anos 
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depois com o Decreto n.º 5.154 de 23 de julho de 2004. Sobre esse assunto, Pereira (2009a, p. 

13) escreve: 

 

O cenário mudou em 2004, com a mobilização de vários setores da sociedade, que 

culminou com a revogação do Decreto, substituído pelo de n.º 5154/04, que garantiu 

a integração entre a formação técnica e a formação profissional, dando um amparo 

legal às lutas contra a separação entre formação geral para as elites e formação para o 

trabalho para os mais pobres. 

 

Na primeira década do século XXI, a educação profissional e tecnológica no Brasil 

passará por uma expansão nunca vista. A publicação da Lei n.º 11.195 de 18 de novembro de 

2005 lançou a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, com a meta de construção de 64 novas unidades do Centro Federal de Educação 

Tecnológica. Essas novas unidades já estavam dentro da perspectiva de interiorização da 

educação profissional. 

Um ano mais tarde, o Decreto n.º 5.840 de 13 de julho de 2006 instituía a articulação, 

em âmbito federal, da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) com o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional, no tocante ao ensino fundamental, médio e relacionado 

também a educação indígena. Nesse mesmo ano, o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia foi lançado com o propósito de orientar e disciplinar os cursos ofertados por 

instituições públicas e privadas. 

 Nesse período, havia uma efervescência nas discussões sobre a educação profissional e 

tecnológica no país pela nova configuração advinda da primeira fase do Plano de Expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ainda no ano de 2006, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC – órgão próprio da educação profissional no 

Ministério da Educação, promoveu junto com o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de 

Educação Profissional, diversas conferências nas 26 unidades federativas e no Distrito Federal, 

culminando com a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, marco 

importante na educação brasileira, que contou com a participação de 2.761 participantes 

(BRASIL, 2008).  

No ano seguinte, em 2007, ocorre o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, almejando efetivar a expansão e 

interiorização da educação profissional e tecnológica em todas as regiões do Brasil, agora com 

mais 150 novas unidades, chegando ao total de 354 unidades em todo território brasileiro até o 

final de 2010. 
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No crepúsculo de 2008 e no limiar de 2009, a última mudança de denominação, pelo 

menos por enquanto, ocorreu por meio da promulgação da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja finalidade 

básica é proporcionar aos cidadãos, qualificação e competência técnica em todos os níveis de 

ensino, que vão desde a formação inicial e continuada de trabalhadores à formação profissional 

de nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas, cursos de tecnologia e pós-

graduação). Nessa nova configuração da educação profissional e tecnológica, os Institutos 

Federais enquanto autarquias da administração indireta, são detentores de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Um ponto-chave 

dessa nova mudança se relaciona a essa autonomia, que na explicação de Silva (2009, p. 21) é 

bem simples: 

 

Na lei de criação dos institutos federais a questão da autonomia surge explicitamente 

em relação a sua natureza jurídica de autarquia e à prerrogativa de criação e extinção 

de cursos e emissão de diplomas. Porém, pode também ser inferida de sua equiparação 

com as universidades federais naquilo que diz respeito à incidência das disposições 

que regem a regulação, a avaliação e a supervisão das instituições e dos cursos da 

educação superior. Aponta igualmente para a possibilidade de autoestruturação, 

necessária ao exercício da autonomia, o fato da proposta orçamentária anual ser 

identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, 

encargos sociais e benefícios aos servidores. 

 

 A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com sua 

interiorização passa a ter posição estratégica na política pública educacional brasileira, para 

possibilitar, junto com outras políticas públicas, o desenvolvimento socioeconômico nacional 

(MEC, 2004; BRASIL, 2008). Os números a respeito da expansão são impressionantes quando 

vistos no contexto histórico da educação profissional brasileira, naquilo que fora feito até então 

e ao que passara a ser realizado em um curto intervalo de tempo. De 1909 a 2002 foram 

construídas 140 escolas técnicas no país, e de 2003 a 2016 foram disponibilizadas mais de 500 

novas unidades3. Os investimentos substanciais envidados nesse projeto de expansão, fez com 

que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica chegasse a 644 campi em 

funcionamento, sendo distribuídos em 568 municípios espalhados em todos os estados 

brasileiros (MEC, 2017). 

 
3 Não há como não dizer que essa mudança foi muito intensa e significativa. Mesmo na fase desenvolvimentista 

(1930-80) no período da industrialização brasileira, não houve uma mudança de panorama educacional parecido. 

Pode-se dizer que essa proposta se articulou com a política social, dentre elas a educação, dos governos 

lulopetistas. Desse modo, a educação profissional visava fortalecer o tripé do ensino profissionalizante – formação 

básica, formação técnica e formação tecnológica – tendo como referência sua articulação com a educação básica 

e com a educação superior, no âmbito de um projeto nacional de desenvolvimento justo, igualitário e sustentável, 

que tivesse compromisso com a redução das desigualdades sociais e a elevação dos níveis de escolaridade. 
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Segundo Pacheco (2011), essa nova configuração da educação profissional e 

tecnológica tem como característica preponderante a intervenção na realidade, “oferecendo 

cursos de qualificação, de ensino técnico, superior e de pós-graduação, sintonizados com as 

necessidades de desenvolvimento local e regional” (BRASIL, 2008, p. 6). Até alcançar essa 

última configuração, diversas mudanças e contextos fizeram parte da educação profissional e 

tecnológica por meio das instituições de ensino que a representavam, indicando uma verdadeira 

“aventura” nos trajetos e caminhos percorridos até o presente, conforme demonstra o Quadro 

4: 

 

Quadro 4 – Mudanças de denominações das instituições de educação profissional federal 

Instituição Decreto / Lei 

Escolas de Aprendizes Artífices Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909 

Liceus Profissionais Lei n.º 378 de 13 de Janeiro de 1937 

Escolas Industriais e Técnicas Decreto n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 

Escolas Técnicas Federais Lei n.º 3.552 de 16 de fevereiro de 1959 

Centros Federais de Educação Tecnológica Lei n.º 6.545 de 30 de junho de 1978 

Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia 

Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Essas mudanças revelam que a educação profissional e tecnológica sofreu influências 

políticas e sociais, como por exemplo, as rápidas e significativas transformações ocorridas no 

mundo do trabalho. As duas últimas décadas do século passado, para citar alguns fatores 

influenciadores, apresentaram a intensificação da globalização e consequentemente uma nova 

configuração da economia mundial. Nesse contexto e cenário de profundas mudanças, que tem 

como um dos protagonistas, o uso cada vez mais intenso da tecnologia e concomitantemente os 

novos processos produtivos, a educação profissional tenta se adequar a essas novas realidades. 

Por isso, ao apresentar um panorama do centenário da educação profissional e tecnológica, 

Brasil (2008b, p. 7) conclui: 
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A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está fundamentada numa 

história de construção de 100 anos, cujas atividades iniciais eram instrumento de uma 

política voltado para as “classes desprovidas” e hoje se configura como uma 

importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas. Esse é o elemento diferencial que está na gênese da 

constituição de uma identidade social particular para os agentes e instituições 

envolvidos neste contexto, cujo fenômeno é decorrente da história, do papel e das 

relações que a Educação Profissional e Tecnológica estabelece com a ciência e a 

tecnologia, o desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos 

desejos de transformação dos atores nela envolvidos. (BRASIL, 2008b, p. 7) 

 

De acordo com o passado e o presente, o futuro da educação profissional enquanto 

expansão e democratização dessa modalidade de ensino de forma pública e gratuita, está 

envolvido por desafios, seja pelas mudanças cada vez mais rápidas no mundo do trabalho ou 

pelo atual contexto político repleto de incertezas e expectativas que apresentam iniciativas de 

estagnação e o enaltecimento de propostas privatizantes. 

 

2.2 O Instituto Federal no Rio Grande do Norte: aspectos históricos 

 

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) segue praticamente as mesmas “idas e vindas” de toda a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, conforme foram apresentadas no tópico 

anterior. Entretanto, há nuances específicas, dentre estas, os contextos histórico, social e 

geográfico do estado potiguar que envolvem algumas particularidades. A história do IFRN se 

confunde com a história da educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Norte desde 

o início do século passado com a Escola de Aprendizes Artífices até a atual configuração dos 

diversos campi espalhados em todo o território do estado. 

 Com o Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, que criou as Escolas de Aprendizes 

Artífices em 19 estados, a educação profissional e tecnológica resplandece formalmente no 

estado potiguar. Poucos meses depois, em janeiro de 1910, a escola estava devidamente 

instalada no prédio do antigo Hospital da Caridade situado na Praça Coronel Lins Caldas, n.º 

678, no bairro Cidade Alta, local onde atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal. 

Naquela época, a Escola de Aprendizes Artífices ofertava ao devido público prescrito na 

legislação em vigor, um curso primário de desenho e oficinas de trabalhos manuais (IFRN, 

2012), funcionando “em regime de semi-internato, através de oficinas de marcenaria, sapataria, 

alfaiataria, serralharia e funilaria” (PEGADO, p. 31). 

 No itinerário de transformações que caracterizou esta instituição, em 1914, a Escola de 

Aprendizes Artífices em Natal foi transferida para a Avenida Rio Branco, n.º 743, lugar que 
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ocupou os próximos cinquenta e três anos. Atualmente, o edifício construído no início do século 

XX é ocupado pelo IFRN – Campus Cidade Alta, com novas instalações, mas mantendo viva a 

história centenária da educação profissional e tecnológica no estado, seja por meio da 

arquitetura própria do prédio, seja pelo Memorial do Ensino Técnico-Profissional que ali se 

encontra, inaugurado no dia 23 de setembro de 2009, justamente na data em que se comemorou 

o centenário da instituição: 

 

Esclareça-se que o campus Natal – Cidade Alta, além de ofertar cursos, preserva, na 

condição de se encontrar instalado no antigo prédio do Liceu Industrial de Natal, tanto 

a memória histórico-cultural da educação profissional no Brasil quanto, mais 

particularmente, a memória do IFRN (IFRN, 2012, p. 32). 

 

Com base na Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937, publicada pelo Ministério da 

Educação e Saúde, a Escola de Aprendizes Artífices em Natal passa a ser denominada Liceu 

Industrial de Natal, nome que durará até 1942. “O Liceu surge com uma formatação inspirada 

em modelos exteriores ao Brasil, o que evidencia a influência de outros formatos culturais, 

educacionais, tecnológicos e produtivos na realidade brasileira do Século XX” (MEIRELES, 

2010, p. 57). A mesma autora salienta que: 

 

o Liceu Industrial situou-se em um contexto mundial e nacional de vastas mudanças. 

Todavia, os cursos que nele eram ofertados se assemelhavam ao contexto anterior, da 

Escola de Aprendizes e Artífices. Portanto, permanecia um certo distanciamento entre 

a proposta de industrialização brasileira, de produção em massa, da proposta de 

profissionalização técnica até então vigente. (MEIRELES, 2010, p. 61). 

 

Posteriormente, através do Decreto n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, o Liceu 

Industrial de Natal passa a ser designado como Escola Industrial de Natal. Nesse momento, a 

escola  

 

transformou as oficinas em cursos básicos de primeiro ciclo, organizados em quatro 

seções: Trabalhos de Metal, Indústria Mecânica, Eletrotécnica e Artes Industriais. 

Ademais, a Escola também estava autorizada a oferecer cursos de mestria para os 

professores atuantes nessas áreas (IFRN, 2012, p. 29).  

 

Tudo leva a crer, seguindo a opinião de Meireles (2010), que apenas nesse período 

ocorreu uma primeira aproximação ou articulação efetiva entre o ideário industrial brasileiro e 

os cursos técnicos profissionalizantes do ensino federal no Rio Grande do Norte4. 

 
4 Ressalta-se que a indústria nunca foi predominante na economia do RN, mas essencialmente agropecuária em 

boa parte do século XX, e o setor terciário apenas expressava as necessidades desse segmento econômico. A 

indústria instalada em Natal sempre foi caracterizada como indústria leve, de bens de consumo assalariado. 
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 Mais tarde, a Escola Industrial de Natal (EIN) se torna uma autarquia federal por meio 

da Lei n.º 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, que concedeu a todas as Escolas Industriais do 

Brasil, autonomia administrativa, didática e financeira, transformando-se em instituições 

federais destinadas a ministrar cursos técnicos de nível médio. No entanto, 4 anos depois, mais 

precisamente em 1963, que a Escola Industrial de Natal implantou e ofertou seus primeiros 

cursos técnicos de nível médio, sendo os de Mineração e de Estradas (IFRN, 2012). Essa 

modalidade de ensino – curso técnico de nível médio – será a partir de então, a modalidade 

mais requisitada, especialmente quando houver mais tarde a integração entre o ensino técnico 

e ensino médio.  

 Santos (2010) lembra que, na década de 60, havia um projeto embrionário voltado para 

o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que era dirigido pela Comissão de 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte e estava sob forte influência 

da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). Nesse período, a Escola Industrial 

de Natal foi convidada a participar das discussões que envolviam um planejamento econômico 

regional (MEIRELES, 2010). 

Mesmo com a promulgação da referida lei em 1959, apenas em 1965 mais uma mudança 

de denominação entra no currículo da instituição, pois a Escola Industrial de Natal passa a se 

chamar Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (EIFRN), denominação que não 

perdurará por muito tempo como veremos mais adiante. Se essas mudanças de denominações 

e de características foram decisivas para a educação profissional no estado, e a história afirma 

que sim, foi então na década de 60 que ocorreu outro tipo de mudança, desta vez um marco 

para a educação profissional e tecnológica potiguar, pois  

 

no dia 11 de março de 1967, ocorreu a inauguração da ‘nova’ Escola Industrial nas 

recém-construídas instalações do prédio situado na Avenida Salgado Filho, n.º 1559, 

no bairro Tirol, atendendo a uma comunidade escolar de 233 servidores e cerca de 

1.100 estudantes (IFRN, 2012, 29).  

 

Foi e continua sendo nessa localização que o atual Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte se tornou referência na educação profissional e 

uma espécie de outdoor ou vitrine institucional para todo o estado. A importância dessa 

mudança de endereço pode parecer exagerada, mas foi impactante para a época, bem como para 

os anos posteriores, como afirma Medeiros (2011, pp. 96-97): “a partir daquele momento, 

 
Continuação da nota n. 4: Inicialmente produtos como vela, sacaria etc., e após os anos 70, produtos têxteis, 

confecções, couros e peles, alimentos e bebidas, etc. 
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começara a constatar a mudança de percepção da sociedade natalense em relação à Escola 

Industrial, vista até então como a ‘escola para os meninos pobres’”. A respeito desse assunto, 

Pegado (2010, p. 41) traz esse registro: 

 

Nessa época, prossegue a construção da nova sede da Instituição no local onde 

atualmente ela funciona. Iniciada em 1942, a obra seria inaugurada em 1967. O prédio 

localiza-se numa região então afastada da cidade, rodeada por vacarias e granjas de 

moradia, mas a nova sede já estava preparada para o futuro que chegaria mais 

rapidamente do que se podia imaginar, sendo hoje um dos locais mais movimentados 

da cidade. 

 

Um ano após a mudança para a “nova casa”, a Escola Industrial Federal do Rio Grande 

do Norte se torna Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) por meio da decisão 

publicada pela Portaria Ministerial n.º 331, de 16 de junho de 1968. Nesse período, 

transformações consideráveis ocorreram no ensino ofertado pela instituição, pois, por 

deliberação do Conselho de Representantes, passou a ocorrer a extinção gradativa dos cursos 

industriais básicos, dando-se preferência ao ensino profissional de nível técnico. Por isso, no 

período entre 1969 e 1973, foram criados os cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica, 

em Mecânica, em Edificações, em Saneamento e em Geologia, conforme orientação da Lei n.º 

5.692 de 11 de agosto de 1971, que definia a estrutura do ensino de 2.º grau como ensino 

profissionalizante obrigatório. Foi nesse contexto que a Escola Técnica Federal do Rio Grande 

do Norte adotou, em caráter exclusivo, a oferta do ensino técnico profissionalizante de 2º grau. 

Nesse quesito, Medeiros (2011, p. 71) explica que essas decisões tinham como justificativa o 

atendimento das necessidades do mercado de trabalho: 

 

Instituídos no governo de Jânio Quadros, os ginásios industriais foram adotados por 

seu sucessor João Goulart e mantidos pelos demais governos militares nos anos 60, 

até meados da década de 70. A medida integrava o esforço de reorientar a educação 

brasileira para o atendimento das necessidades do sistema produtivo brasileiro, em 

franca expansão. Fundamentava-se na crítica ao caráter predominantemente 

acadêmico ou propedêutico do ensino médio, que não contribuía com a preparação de 

operários habilitados para os vários ramos da produção, requeridos pela indústria 

nacional. (MEDEIROS, 2011, p. 71) 

 

A Lei n.º 6.545 de 30 de junho de 1978 que criava os Centros Federais de Educação 

Tecnológico no lugar das Escolas Técnicas Federais não se aplicou imediatamente no Rio 

Grande do Norte. As décadas de 70, 80 e 90, para a Escola Técnica Federal do Rio Grande do 

Norte, foram pujantes nos aspectos cultural, esportivo, político e pedagógico. Nessa época, 

surgiram o Coral Lourdes Guilherme, o Atelier de Artes Plásticas, o Grupo de Ginástica 

Rítmica, o Teatro Laboratório, a Banda de Música e o Grupo de Metais, o Grêmio Estudantil 
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Djalma Maranhão, as primeiras eleições diretas para Diretor-Geral, a eleição da primeira e 

única mulher, até o momento, a exercer tal cargo na Instituição, bem como já em meados da 

década de 90, a formatação de uma proposta curricular inovadora numa perspectiva da 

formação omnilateral5 e da educação politécnica (IFRN, 2012). Em contrapartida, o Decreto n.º 

2.208 de abril de 1997 foi como um “balde de água fria” na originalidade e pioneirismo da nova 

proposta pedagógica da Instituição “ao instituir a separação formal entre o ensino médio e o 

ensino técnico” (IFRN, 2012, p. 30).  

 Ainda na década de 90, uma ação decisiva para o futuro da instituição, para o que ela 

mais tarde se tornaria para a educação profissional em todo o estado, ocorreu com o primeiro 

passo da expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica no Rio Grande do 

Norte através da implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró (UNED – 

Mossoró), que foi inaugurada no final de 1994, no dia 29 de dezembro, tornando-se não apenas 

um marco para a educação profissional potiguar, mas a realização de um sonho da população 

do oeste potiguar (OLIVEIRA, 2010). Pode-se dizer que, “a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Rio Grande do Norte teve início em 1994 

com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró” (IFRN, 2017a). 

Entretanto, após acordar do “sonho”, a realidade não se mostrou tão favorável a educação 

profissional quando da publicação da Lei n.º 9.649, de 27 de maio de 1998, que não só limitava 

a expansão da instituição, mas proibia investimentos destinados a criação e a manutenção por 

parte da esfera federal. 

 De todo modo, aquilo que teve início no Brasil em 1978 com a transição das Escolas 

Técnicas Federais para Centros Federais de Educação Tecnológica, retoma com mais vigor no 

ano de 1994, porém, apenas no dia 18 de janeiro de 1999 que a Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte se tornou efetivamente Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET-RN): 

 

De acordo com os documentos oficiais, os centros de educação tecnológica foram 

implantados com a finalidade de formar e qualificar profissionais no âmbito da 

educação tecnológica, em diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 

setores da economia. Também objetivavam realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 

articulação (especialmente de abrangência local e regional) com os setores produtivos 

e com a sociedade (IFRN, 2012, p. 30) 

 

 
5 No sentido etimológico, formação omnilateral significa formação integral (omni = todo + lateralidade = lado) 

ou formação profunda que possibilita os indivíduos se desenvolverem plenamente. 
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No alvorecer do século XXI, surge uma efervescência no que diz respeito a importância 

da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento nacional (PACHECO, 2011), 

até que em 2005, ocorrem diversas mudanças que reorganizam os objetivos didáticos-

pedagógicos do CEFET-RN, tais como: o retorno da oferta dos cursos técnicos de nível médio 

integrado; a reorganização acadêmica institucional; a reestruturação das ofertas dos cursos 

técnicos subsequentes e dos cursos superiores de graduação tecnológica; e a reestruturação 

curricular dos cursos superiores de licenciaturas (IFRN, 2012). 

 Nesse cenário de transformações e em meio as discussões cada vez mais intensas sobre 

a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica no Brasil, em 2006, o 

Governo Federal dispõe de um plano robusto, ousado e não menos desafiador, de expansão da 

rede federal. Na primeira fase desse plano de expansão, o Rio Grande do Norte foi contemplado 

com três novas unidades descentralizadas de ensino localizadas na Zona Norte de Natal, no 

município de Ipanguaçu e na cidade de Currais Novos. Essa primeira fase da expansão e 

interiorização da rede federal de educação profissional e tecnológica deixou marcas evidentes 

na história potiguar, pois o sonho da população do oeste potiguar (OLIVEIRA, 2010) se 

transmuda nos desejos das populações da zona norte de Natal, do Vale do Açu e do Seridó 

Potiguar. Aliás, todo o estado norte riograndense almeja ter em sua cidade uma instituição como 

o CEFET-RN em seu território. 

Em 2008, próximo de comemorar um século de existência, a educação profissional e 

tecnológica do Brasil passa por uma nova transformação. Nesse momento, o Rio Grande do 

Norte acompanha pari passu essa nova configuração. No dia 29 de dezembro de 2008, por meio 

da Lei n.º 11.892, surge o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte no lugar do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. 

 Nessa fase, a expansão estava a todo vapor, e em 2009, já na segunda fase do projeto de 

expansão e interiorização da rede federal, cada um dos municípios de Apodi, Caicó, João 

Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa Cruz passam a ter campus do IFRN. Assim, as 

mudanças no cenário educacional do território potiguar já eram visíveis, porém, as novidades 

não cessaram em 2009. Ainda na segunda fase da expansão e interiorização da rede federal, o 

ano de 2010 ficou marcado com as instalações de novos quatro campi, sendo um na Cidade 

Alta em Natal; dois na região metropolitana de Natal (Parnamirim e São Gonçalo do Amarante), 

e mais um no interior (Nova Cruz). Nesse mesmo ano foi criado o Campus Avançado de 

Educação a Distância (EaD), atualmente Campus Natal – Zona Leste, instalado no terreno do 

Campus Natal – Central. Esse campus atua particularmente na modalidade de ensino de 

educação a distância, tendo recebido altos investimentos para ampliação e adequação da 
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estrutura física para essa nova realidade do IFRN. Nesse mesmo período, o moderno prédio da 

Reitoria foi construído na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n. 1.692, localizando-se não mais 

nas dependências do Campus Natal – Central.  

Poucos anos depois, em 2013, surgiram os campi de Canguaretama, Ceará-Mirim e São 

Paulo do Potengi e mais tarde, na terceira e última fase da expansão e interiorização, a região 

do Seridó Potiguar foi contemplada com um Campus Avançado em Parelhas e o Sertão Central 

também com um Campus Avançado, no município de Lajes. Em 2018, o Portal do IFRN 

noticiou a visita técnica de uma equipe do IFRN, a pedido do Ministério da Educação, a alguns 

terrenos no município de Jucurutu, sinalizando a possibilidade de continuação da expansão do 

IFRN naquela cidade na região do Seridó Potiguar, que após discussões, análises e definições, 

teve início sua construção em 2019, fato que permanece ocorrendo até o momento da redação 

final deste estudo. Atualmente, esse é o panorama da educação profissional e tecnológica 

federal no Rio Grande do Norte por meio do IFRN, conforme relação apresentada no Quadro 5 

que está ordenada de acordo com a data de inauguração dos referidos campi: 
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Quadro 5 – Relação dos campi do IFRN 

Fase da 

Expansão 
Campus Território Inauguração 

Início do 

funcionamento 

* Natal – Central Terra dos Potiguaras 11/03/1967*** Março de 1967 

** Mossoró Açu-Mossoró 29/12/1994 13/03/1995 

Fase I 

Currais Novos Seridó 28/06/2006 25/09/2006 

Natal – Zona Norte Terra dos Potiguaras 18/06/2006 Julho de 2007 

Ipanguaçu Açu-Mossoró 20/08/2009 28/06/2006 

Fase II 

Nova Cruz Agreste Litoral-Sul 

05/12/2008 

27/12/2010 

**** 

30/12/2009 

Caicó Seridó 20/08/2009 21/09/2009 

Apodi Sertão do Apodi 20/08/2009 28/07/2009 

João Câmara Mato Grande 20/08/2009 28/07/2009 

Pau dos Ferros Alto Oeste 20/08/2009 Maio de 2009 

Santa Cruz Trairi 20/08/2009 21/09/2009 

Natal – Cidade Alta Terra dos Potiguaras 23/09/2009 30/12/2009 

Natal – Zona Leste Terra dos Potiguaras 
06/2010 

***** 
28/12/2018 

Parnamirim Terra dos Potiguaras 27/12/2010 30/12/2009 

São Gonçalo do 

Amarante 
Terra dos Potiguaras 05/12/2012 20/07/2011 

Macau Sertão Central 27/07/2009 20/08/ 2009 

Fase III 

Canguaretama Agreste Litoral Sul 05/07/2013 05/05/2014 

Ceará-Mirim Mato Grande 02/10/2013 29/10/2013 

Lajes Sertão Central ****** 06/05/2015 

Parelhas Seridó ******* 19/12/2014 

São Paulo do 

Potengi 
Potengi 02/10/2013 18/10/2013 

Pós Fase III Jucurutu Seridó ******** 09/03/2020 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

*O IFRN Campus Natal – Central está localizado na Av. Salgado Filho desde sua inauguração em 1967. Foi a primeira 

unidade da educação profissional federal no estado, desde a época da Escola de Aprendizes Artífices. 

**O IFRN Campus Mossoró foi inaugurado no Oeste Potiguar em 1994, podendo ser considerado o primeiro passo na 

expansão da educação profissional no RN. Em 1994, ainda era Unidade Descentralizada de Ensino da antiga Escola 

Técnica Federal do Rio Grande do Norte. 
***Considerando as novas instalações da Escola Industrial de Natal. 

****05/12/2008 (prédio cedido pela UFRN) e em 27/12/2010 (prédio novo do IFRN). 

*****O Campus Natal Zona Leste esteve vinculado ao Campus Natal – Central até autorização de seu funcionamento 

por meio da Portaria nº 1.438, de 28/12/2018 publicada em 31/12/2018. 

******Não houve uma inauguração oficial. 

*******Não houve uma inauguração oficial, apenas uma “Aula Magna” ocorrida em 15 de maio de 2015. 

********A construção do prédio do Campus Avançado Jucurutu está em execução, todavia, a Escola Municipal 

Wagner Lopes de Medeiros foi totalmente reformada para atender os alunos do IFRN e da rede municipal. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte foi a 

única instituição do país a completar todas as fases previamente planejadas para a expansão e 

interiorização da Rede Federal de educação profissional e tecnológica, proporcionando dessa 

forma, o atendimento a quase 40 mil alunos (38.273 matriculados em outubro de 2019) em 

praticamente todo o território potiguar6, fazendo com que o IFRN possua uma capilaridade 

significativa no estado. A instituição conta atualmente com 3.281 servidores em todos os campi 

espalhados no estado, sendo 1.928 docentes e 1.353 técnicos administrativos, conforme dados 

do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP, 2019). 

 Dito isto, não se sabe quais os próximos capítulos do IFRN quando se tem como 

experiência as inúmeras mudanças e desafios enfrentados ao longo dos últimos cem anos. A 

única certeza é não ter certeza dos dias vindouros, particularmente com o atual cenário político 

brasileiro, pois, infelizmente, a educação nem sempre é um projeto de Estado, mas de Governo. 

 

2.3 O IFRN e seus questionamentos “existenciais”: Quem sou eu? De onde vim e para onde 

vou? 

 

 Após uma breve explanação nos aspectos históricos da educação profissional e 

tecnológica no Brasil e em seguida, com um olhar mais atento e minucioso para o Rio Grande 

do Norte, desdobra-se para qualquer pesquisador um horizonte incerto e cheio de expectativas 

em relação aos últimos acontecimentos deste século, em especial pela criação dos Institutos 

Federais, seja pelos valores investidos, seja pela expansão e interiorização propriamente dita, 

que mudou o panorama educacional brasileiro. Por outro lado, as atuais restrições orçamentárias 

já se caracterizam como indicadores de um projeto de expansão que, por enquanto, estagnou-

se. 

 Não obstante a toda essa realidade, alguns desafios são urgentes, tais como: a busca 

constante pela consolidação da atual configuração do IFRN com os campi em funcionamento e 

ao mesmo tempo, o desafio de manter toda essa estrutura, além da contínua luta entre teoria 

(legislação) versus prática (ações institucionais de forma geral). Nesta última situação, alguns 

questionamentos “existenciais” podem ser relevantes para os atores institucionais terem 

constantemente um rumo a seguir. 

 
6 Como será observado com mais detalhes na análise dos resultados, o processo de expansão e interiorização da 

educação profissional ocorreu em fases distintas, inclusive nos critérios de escolha das cidades que receberiam os 

campi do IFRN. A ideia sempre foi disponibilizar essas escolas em todos os territórios do RN, fato que no 

panorama atual esse objetivo foi alcançado. 
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 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Rio Grande do Norte surge 

lá atrás com as Escolas de Aprendizes Artífices. Numa verdadeira metamorfose ambulante, 

parafraseando o poeta, essa instituição centenária possui atualmente a identidade proposta e 

regulamentada na Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, além daquilo que diz seus 

documentos oficiais, como o Projeto Político Pedagógico do IFRN (PPP), desenvolvido por 

meio de uma construção coletiva: “A identidade institucional confere singularidade ao IFRN e 

traduz o que se considera o ideal pedagógico da Instituição. Esse ideal encontra-se representado 

na função social, nos compromissos pedagógicos e nos valores culturais.” (IFRN, 2012, p. 23). 

Assim, tem-se como função social do IFRN: 

 

ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada socialmente1 

e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e 

tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 

cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a 

transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais. Desse 

modo, o IFRN contribui para uma formação omnilateral que favorece, nos mais 

variados âmbitos, o (re)dimensionamento qualitativo da práxis social (IFRN, 2012, p. 

26). 

 

 Tal função social é literalmente desafiadora, pois reunir sem prejuízos para outrem, 

formação humana integral à formação técnica propriamente dita, é um trabalho instigante e 

complexo, sem contar as diversas modalidades de ensino ofertadas pela mesma instituição. 

Ortigara e Ganzeli (2013) afirmam que os Institutos Federais trouxeram um novo desafio para 

a formação integral do educando, no momento em que reuniu educação propedêutica, ensino 

profissional e ensino superior, transformando-se numa estrutura inovadora para a formação do 

brasileiro. Na concepção de Pacheco (2011, p. 12), essa estrutura inovadora está imbricada pela 

ousadia e inovação: 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que de 

melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e das políticas de educação 

profissional e tecnológica do governo federal. São caracterizados pela ousadia e 

inovação necessárias a uma política e a um conceito que pretendem antecipar aqui e 

agora as bases de uma escola contemporânea do futuro e comprometida com uma 

sociedade radicalmente democrática e socialmente justa. (PACHECO, 2011, p. 12) 

 

 Segundo Meireles (2010, p. 74), quando ainda analisava o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte, o desafio já era considerável, pois aquele período (final 

do século XX e início do século XXI) parecia “ser no decorrer de toda a história da Instituição, 

o de maior conjunção entre as esferas, mundial, nacional e regional, fazendo jus à lógica da 

‘glocalização’, de se pensar globalmente e agir localmente”. Articular o universal ao local e 
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este, naquele, é desafiador, especialmente em tempos de mudanças muito rápidas, como 

analisou sucintamente Fernandes (2009) logo após a criação dos Institutos Federais. De todo 

modo, esse tom desbravador faz parte dos Institutos Federais desde sua gênese até seus 

primeiros passos numa busca identitária, como afirma o Projeto Político Pedagógico do IFRN: 

 

Na política de expansão e de reestruturação da educação profissional e tecnológica do 

Ministério da Educação, a nova institucionalidade do IFRN concede, à Instituição, o 

papel de atuar em todo o Rio Grande do Norte, oferecendo educação profissional e 

tecnológica pública, laica e gratuita nos diversos cursos, tanto na modalidade 

presencial quanto na modalidade a distância, e tendo, como foco desafiador, a atuação 

no ensino, na pesquisa e na extensão, numa perspectiva indissociável (IFRN, 2012, p. 

31). 

 

 Entretanto, aquilo que está posto nos documentos oficiais ou até mesmo nos 

planejamentos educacionais em nível federal, ou ainda, nos planos de desenvolvimento 

institucionais, são regulamentações, orientações e metas a serem seguidas e perseguidas. Por 

isso, o “ser” institucional pode até ser claro, se vistos ou analisados em termos de legislação, 

porém, o “como estar sendo” dessas instituições é outra história. Pesquisadores tem se 

debruçado sobre o assunto, como as investigações realizadas recentemente sobre o IFRN 

comentadas abaixo, começando a formar um arcabouço teórico e empírico para melhor 

compreender essa realidade, que é instigante e por que não dizer, necessitada de um olhar mais 

atento, crítico e questionador. 

Em estudo recente intitulado Racionalidades e Ambiguidades da Organização Instituto 

Federal: o caso do Rio Grande do Norte, o autor em sua tese de doutoramento teve como 

objetivo 

 

aprofundar a compreensão da dinâmica da natureza burocrática e/ou anárquica da 

administração de uma instituição de educação profissional e tecnológica, multicampi, 

com atuação nos níveis de ensino básico e superior, e seus reflexos nos processos de 

descentralização, poder e autonomia de gestão (FERNANDES, 2015, p. 30).  

 

Na ocasião, os resultados apontaram que a comunidade do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte não tem clareza quantos aos aspectos 

de natureza identitária dessa instituição de ensino, pois as finalidades, os objetivos e a função 

social, conforme definido em sua criação por meio da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, não é de todo compreensível para os atores envolvidos nesta pesquisa. O autor afirma ser 

o IFRN, uma instituição de ensino em crise de identidade quando confrontados a teoria 

(legislação vigente) versus prática (ações institucionais pesquisadas): 
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Os estudos vêm condicionando o pesquisador a uma descoberta anteriormente não 

esperada de que a comunidade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte ainda não 

assimilou a função social da organização, sua estruturação, finalidades e objetivos, 

embora esteja devidamente determinada na Lei n.º 11.892/2008 da criação dos 

Institutos Federais. Normativamente, é provável que tudo esteja definido, mas, na 

realidade, dentro da organização, os dados sinalizam que não existe entendimento 

quanto à identidade de ação do IFRN. (FERNANDES, 2015, p. 427) 

 

Além do mais, os dados deste estudo revelaram que essa nova configuração da educação 

profissional e tecnológica – os Institutos Federais com sua configuração multicampi e com 

autonomia administrativa compartilhada entre a reitoria e os campi, ou melhor, entre o Reitor 

e os Diretores-Gerais dos campi – caracteriza o IFRN como um sistema debilmente articulado, 

apresentando inúmeras fragilidades que podem comprometer em médio e longo prazo as ações 

institucionais. A pesquisa também aponta que a existência dos vários níveis da educação 

nacional que são ofertadas simultaneamente nos diversos campi é um fator que poderá colocar 

em risco a qualidade do trabalho acadêmico desenvolvido na organização (FERNANDES, 

2015). Esta última observação é preocupante se observado a cultura centenária da instituição: 

  

Compreendendo o contexto com as devidas aproximações, é possível considerar que 

a autonomia do Instituto Federal, para além da área tecnológica e da oferta de 

licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, coloca em xeque a cultura centenária da 

organização educativa (FERNANDES, 2015, p. 439). 

 

Apesar do caráter inovador da proposta dos Institutos Federais e da própria 

dinamicidade desta instituição centenária, a pesquisa demonstrou que, na prática, a comunidade 

ainda não avançou no processo de construção dessa nova identidade. Um dos exemplos desta 

evidência está na presença da natureza burocrática e anárquica da administração, quando 

observados os atos da gestão do IFRN analisados no estudo. Entretanto, apesar de não haver 

assumido posição de destaque nos dados coletados, a investigação também apontou a existência 

de um relativo processo democrático em evolução quando se trata da disposição das pessoas 

quanto à participação nas decisões de grande consequência para os destinos da organização 

(FERNANDES, 2015), fato também observado por Oliveira (2016) quando se refere ao 

processo eleitoral existente na instituição. 

 De acordo com este último autor, que buscou compreender este novo modelo 

organizacional da educação profissional e tecnológica, tendo como base o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, na tese de doutoramento intitulada 

“O IFRN no âmbito das políticas públicas de expansão dos Institutos Federais no Brasil: Uma 

abordagem organizacional sobre o processo de democratização do Ensino Médio e Superior, a 

partir das representações de alunos, professores e gestores”, alguns resultados apontam para 
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certa crise identitária na instituição. Diferentemente de Fernandes (2015) que focou sua 

investigação no corpo gestor da instituição, Oliveira (2016) enveredou por uma pesquisa a partir 

da “base da pirâmide” – dos alunos até aos gestores – extraindo a representação organizacional 

para cada um desses atores institucionais. 

 Os dados revelaram forte presença dos modelos racional-burocrático, político e 

ambíguo, dos quais não há uniformidade no modelo organizacional na prática. Como 

consequência da recente expansão da Rede Federal, o modelo caracterizado pela ambiguidade 

foi destaque. Na explanação do autor, o modelo organizacional ambíguo encontrado se dá pela 

existência de conflitos; este modelo é apropriado para instituições profissionalizantes; os atores 

dedicam um tempo e esforço variável à instituição; existência de incertezas sobre os recursos 

disponibilizados pelo Governo Federal; e decisões não planejadas; além de enxergar vantagens 

na descentralização. No modelo racional-burocrático, as normas, organogramas, formalidades, 

rigidez e centralização foram evidências encontradas. E por último, o modelo organizacional 

político, em que os jogos de interesse, tais como nos remanejamentos, que acabam gerando 

conflitos e ao mesmo tempo formando coalizões (OLIVEIRA, 2016). No tocante ao modelo 

organizacional ambíguo, vale a pena atentar para as observações elencadas a seguir pelo autor:  

 

A existência de conflito é um dos pontos que favorecem a persistência do modelo 

ambíguo. Além disso, destaca-se: (i) a natureza da instituição, em sua essência técnica 

e profissionalizante, apesar de hoje também implementar o Ensino Superior e pós 

graduação; (ii) a dedicação dos seus servidores que, diferentemente de outrora, 

possuem outros vínculos e não a tem como única fonte de renda ou dedicação, como 

poderá ser visto no capítulo VII; (iii) o financiamento concedido ao IFRN que possui 

uma certa instabilidade, a depender dos interesses do Governo em questão, como pode 

ser notado ao longo de sua história; (iv) a falta de um denso planejamento para 

decisões importantes, como foi o caso da política de expansão, tanto em nível local 

como nacional; e, por fim, (v) a descentralização, sendo apresentada como um ponto 

positivo, quando, na verdade, a instituição se mostra como uma “centralização 

desconcentrada”. Essas características ratificam a percepção do modelo ambíguo 

como sendo um daqueles que mais explicam o IFRN, muito embora alguns destes 

itens sejam de caráter transitório, enquanto outros não (OLIVEIRA, 2016, pp. 272-

273) 

 

 Apesar de pouco mais de uma década desde o início da expansão da educação 

profissional e tecnológica no século XXI, alguns conflitos se tornam evidentes, consequências 

da expansão, como a política de remanejamento, necessária e constante nos últimos anos, 

principalmente por causa do elevado número de servidores que atuam nos diversos campi do 

IFRN e ao mesmo tempo residem longe dos seus locais de trabalho. Os remanejamentos, na 

concepção do autor, geram turbulências, seja “quanto à continuidade dos seus processos 

administrativos, seja quanto ao ensino propriamente dito, visto que movimenta os professores 
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e, consequentemente, altera o ritmo de aprendizagem dos alunos” (OLIVEIRA, 2016, p. 526). 

Outro problema oriundo da expansão é o que o autor chama de “autonomia conveniente”, que 

“é quando alguns diretores sabem que são possuidores desta autonomia, especialmente para a 

resolução de graves problemas, mas por conveniência passa essa responsabilidade à Reitoria.” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 527). 

 Nessa pesquisa, que teve como atores os campi da primeira fase da expansão (Currais 

Novos, Ipanguaçu e Natal – Zona Norte), bem como o Campus Natal – Central, apresenta de 

forma resumida as dificuldades encontradas por causa da expansão, segundo a percepção dos 

professores e gestores: remanejamento, ausência de capacitação para os docentes, identificação 

dos alunos com a instituição, relação entre professores e alunos. Estes resultados indicam um 

pouco do que seja o aspecto interno da instituição, todavia, também foram diagnosticados 

problemas que surgem por influência externa e a existência de um modelo organizacional 

ambíguo já explicitado, principalmente quando se trata de assuntos político-partidários.  

 Em suma, Oliveira (2016, pp. 426-427) caracteriza a situação do IFRN em três pontos 

principais, com base dos discursos analisados: 

 

(i) Segregação entre os atores já que, em virtude da expansão, houve a necessidade de 

uma contratação enorme de servidores (docentes e técnicos), não sendo feito um 

trabalho de integração e, consequentemente, não havendo tempo para que os mesmos 

absorvessem a cultura da antiga escola. Esta ideia também é válida para os alunos, 

apesar de, neste caso, não se tratar de contratação e sim da democratização do acesso; 

(ii) indiferença por partes de alguns servidores e alunos com a instituição, visto que 

os dois têm a instituição como uma segunda opção de vida; Por fim, (iii) falta de 

maturidade da instituição que está em crescimento e passa por uma série de mudanças. 

 

 Em contrapartida, os pontos positivos também foram destacados no referido estudo, que 

elencou a interiorização, a preservação da união familiar e a formação completa do indivíduo 

como características dessa institucionalidade, hoje chamada IFRN (OLIVEIRA, 2016). 

 Esses dois estudos demonstram que em pouco mais de uma década, o desafio continua, 

não apenas junto à comunidade externa, mas também com a comunidade interna. Para onde vai 

o IFRN? Não se tem absoluta certeza, pois as conjunturas mudam corriqueiramente quando o 

assunto é educação profissional e tecnológica. Para se ter uma ideia, a mudança de Governo 

ocorrida recentemente fez surgir ainda mais um sentimento de indefinições na comunidade 

interna do IFRN a respeito das restrições orçamentárias, que nos últimos anos sofreu ligeiras 

alterações no que tange às despesas discricionárias e despesas com assistência estudantil, 

diferentemente da redução considerável das despesas com expansão e reestruturação e o 

aumento dos gastos com pessoal, conforme descritos no Quadro 6: 
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Quadro 6 – Quadro-síntese do Orçamento do IFRN (2014 a 2019) 

NATUREZA 

DA DESPESA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Despesas 

discricionárias 

71.824.866 93.877.349 81.711.757 77.284.646 75.545.550 74.974.748 

Assistência 

estudantil 

13.248.492  15.678.267 17.308.442 18.781.064 20.212.878 20.495.329 

Expansão e 

reestruturação 

20.559.633  31.643.770 11.779.834 12.018.311 10.000.000 2.000.923 

Pessoal ativo, 

aposentado e 

benefícios 

219.641.213  263.598.955 343.434.522 435.281.282 458.719.500 511.369.631 

TOTAL 325.274.204  404.808.341 454.234.555 543.365.303 554.487.928 608.840.631 
 Fonte: IFRN, 2019e. 

 

 Em 2019, o Reitor e Pró-Reitor de Administração do IFRN manifestaram mais uma 

preocupação com a questão orçamentária, dessa vez com a Proposta da Lei Orçamentária 2020, 

“cujo projeto-base proposto pelo governo federal traz para as instituições de ensino um recurso 

orçamentário igual de 2019, e ainda dividido em duas partes: 60%, para uso de imediato, e 40%, 

condicionado à aprovação de crédito suplementar pelo Congresso Nacional” (IFRN, 2019f). 

Em contrapartida, um “lampejo” de continuidade da expansão e interiorização aparece no 

horizonte com a construção de um campus avançado do IFRN na cidade de Jucurutu durante o 

ano de 2020, no mesmo período em que uma lamentável intervenção do Ministério da Educação 

ocorre na instituição por meio da nomeação de um reitor temporário designado pela Portaria n. 

405, de 17 de abril de 2020 (BRASIL, 2020), fato que se opõe frontalmente a decisão da 

comunidade acadêmica quanto ao resultado do pleito eleitoral para o cargo de Reitor, 

característica marcante da democracia institucional. 

O fato é que, mesmo entre os percalços e desafios enfrentados pela instituição, o IFRN 

é uma instituição que atua em diversos níveis educacionais, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, o que suscita inúmeras 

questões que precisam ser levadas em consideração, como suas características, finalidades e 

objetivos, que tem como um dos componentes, o desenvolvimento local e regional, assunto 

principal do próximo capítulo. 
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3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

 Após discorrer sobre a educação profissional e tecnológica em âmbito federal no Rio 

Grande do Norte, este capítulo objetiva relacionar a temática da educação profissional com o 

desenvolvimento local. Dessa maneira, com base em autores como Celso Furtado, Amartya Sen 

e Ruben Kaztman, apresenta-se a educação como instrumento de desenvolvimento. Em 

seguida, a partir de estudos de Brugué e Gomà (1998a), algumas abordagens sobre o 

desenvolvimento local são discutidas, dentre elas, sublinha-se a especialização inteligente 

apregoada pela Comunidade Europeia com base em Barca (2009), Foray, David e Bronwyn 

(2009), Foray et al. (2012), Foray (2014) e McCann e Ortega-Argilés (2013). 

 

3.1 A educação profissional como instrumento de desenvolvimento 

 

 Em um relatório da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI entregue 

a UNESCO, Delors (2010, p. 36) enfatiza que “a educação constitui um bem coletivo que não 

pode ser regulado pelo simples jogo do mercado”, mas o interesse da coletividade deve estar 

acima dos interesses particulares e privados, pois ao passo que essa coletividade assume maior 

responsabilidade em relação ao seu próprio desenvolvimento, o papel da educação se torna 

protagonista como verdadeiro instrumento para que os objetivos sociais sejam atingidos, como 

melhoria na qualidade de vida das pessoas (DELORS, 2010). Contudo, esse protagonismo não 

se dá à mercê dos interesses individuais e coletivos. Melhor dizendo, a educação parte do 

pressuposto que o próprio indivíduo ao contato com o conhecimento, conhece a si próprio e os 

demais ao seu redor, identificando assim os problemas específicos da sua realidade.  

 Nesse sentido, a educação enquanto bem coletivo deve ser instrumento de melhoria do 

bem-estar da coletividade, o que implica de antemão um direito de todos. A educação vista 

como prática da liberdade e não necessariamente como veículo de transferência de conteúdos 

perpassa os diversos âmbitos da sociedade ao atingir os inúmeros temas e características que 

dela refletem. Arroyo e Fernandes (1999) também enxergam a educação como parte da 

dinâmica social e cultural mais ampla ao ponto de afirmarem que qualquer proposta e ação 

educativa só fazem sentido se estiverem enxertadas em uma nova dinâmica social. 

 Em tempos de mudanças cada vez mais rápidas, o desafio de uma educação que leve em 

consideração o desenvolvimento humano integral é imenso. Para Freire (1983), uma das tarefas 

essenciais da escola, como centro de produção sistemática de conhecimento, é a capacidade de 

fazer com que os educadores e educandos estreitem seus laços observando suas realidades 
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propriamente ditas. Por isso, torna-se corajosa a educação que enfrente essa discussão entre e 

com todos os indivíduos, dando a estes o direito a uma participação efetiva, elevando-os a uma 

nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço. Dessa maneira, na esteira do 

desenvolvimento está o processo educacional com todas as suas especificidades. Entretanto, 

um desafio ainda se impõe: qual o tipo de desenvolvimento e como ele se dá em cada realidade? 

 Durante algum tempo, o desenvolvimento foi tido como sinônimo de crescimento 

econômico, como explica Farinós: 

 
Se cuestiona y revisa la pretendida relación de sinonimia entre desarrollo y 

crecimiento, hasta no hace mucho interesadamente confundidos e interpretados como 

mero proceso de expansión o incremento de la riqueza (medible en términos de PIB). 

El entendimiento del desarrollo se ha visto progresivamente ampliado con una 

perspectiva menos economicista y más centrada en la mejora del nivel de vida (lo que 

sin embargo plantea problemas de mensurabilidad y objetividad – al considerarse la 

calidad de vida un indicador resultado de una percepción subjetiva de la población –

). Así, el nuevo desarrollo ya no se identifica como crecimiento de renta, sino que 

pretende registrar todos los cambios en el conjunto de la sociedad en la dirección de 

modernizar sus ideales, sus derechos, capacidades e incrementar sus niveles de 

libertad7. (FARINÓS, 2015a, p. 64) 

 

Na verdade, este conceito está constantemente em construção e é deveras complexo e 

envolto de nuances que dificultam uma definição concisa e simples. Mas para debruçar-se sobre 

tal dificuldade, há uma demarcação geral de concepções que proporciona uma discussão mais 

focada sobre o assunto, sendo: a) a concepção de crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento e b) a concepção de que o crescimento econômico seja requisito para o 

desenvolvimento. De todo modo, mesmo com o alargamento do sentido do termo 

desenvolvimento, há um reconhecimento alicerçado de que crescimento econômico não é 

sinônimo de desenvolvimento (SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014).  

 Ainda sobre as distintas concepções sobre o conceito de desenvolvimento, Veiga (2008) 

faz uma síntese das visões mais significativas sobre o assunto. Para o autor, a pergunta “O que 

é desenvolvimento?” encontra três tipos de respostas, a saber: 1) a visão de que o 

desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico; 2) a visão utópica em que o 

desenvolvimento é nada mais, nada menos, do que um mito, uma simples ilusão, uma crença 

 
7 A pretensa relação entre desenvolvimento e crescimento é questionada e revisada, pois até recentemente, havia 

uma confusão e uma interpretação desse conceito como um mero processo de expansão ou aumento de riqueza 

(mensurável em termos de PIB). A compreensão do desenvolvimento foi progressivamente expandida para uma 

perspectiva menos economicista e mais focada na melhoria do padrão de vida (que, no entanto, coloca problemas 

de mensurabilidade e objetividade – considerando a qualidade de vida como um indicador resultante de uma 

percepção subjetiva de a população -). Assim, o novo desenvolvimento não é mais identificado como crescimento 

da renda, mas busca registrar todas as mudanças na sociedade em sua totalidade, no sentido de modernizar seus 

ideais, direitos, capacidades e aumentar seus níveis de liberdade. (tradução livre) 
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ou até mesmo uma manipulação ideológica; e 3) a visão de que o desenvolvimento está 

intimamente relacionado à liberdade de modo que essa liberdade atua como fator decisivo e 

preponderante do desenvolvimento, pensamento que se coaduna com a visão do economista 

Amartya Sen (2010). Nessa última visão, “a expansão da liberdade é considerada o fim 

primordial e o principal meio do desenvolvimento, os quais são chamados de papel constitutivo 

e papel instrumental, respectivamente” (SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014, pp. 50-51). Em 

certo sentido, a educação surge como oportunidade essencial e imprescindível – liberdade 

substantiva – que é papel constitutivo da liberdade enquanto fim primordial do ser humano 

(SEN, 2010). 

 A visão economicista que entende o desenvolvimento como sinônimo de crescimento 

põe em xeque as inúmeras lacunas sociais que solapam as sociedades mais necessitadas, 

ampliando as desigualdades sociais e suas vulnerabilidades, uma vez que essa visão estreita do 

desenvolvimento não leva em consideração o fortalecimento dos ativos físicos, humanos e 

sociais preconizados por Kaztman (1999), que possibilitam aos indivíduos, seja em grupos ou 

famílias, enfrentar determinados riscos que possam afetar de alguma forma seu bem-estar. Para 

este autor, a vulnerabilidade social é justamente a ausência desses ativos que devem se 

aproveitar das estruturas de oportunidades oriundas do mercado, do Estado e da sociedade. 

 Celso Furtado no final de sua fecunda carreira, ao comentar sobre o mito do 

desenvolvimento econômico, afirma que confiar cegamente no poderio econômico é uma 

verdadeira cilada: “quis mostrar aos brasileiros que, se não encontrassem caminhos próprios, 

se confiassem completamente nas forças do mercado, nas forças internacionais que atuavam 

aqui, não teriam saída” (FURTADO, 1999, p. 98). Obviamente que esse desenvolvimento não 

deve estar à mercê exclusivamente da “mão invisível” do mercado, pois a ação do Estado tem 

papel decisivo, porém, não se pretende extinguir a contribuição secundária dos mercados:  

 

a ação do Estado tem sido essencial para a promoção do desenvolvimento. Este só se 

efetivou no Brasil como fruto de uma vontade política. Os mercados desempenharam 

sempre um papel coadjuvante (FURTADO, 1999, pp. 8-9). 

 

 Duas décadas antes, o mesmo autor apresenta os argumentos dessa incoerência que é o 

desenvolvimento econômico numa perspectiva para todos: 
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O interesse principal do modelo que leva a essa ruptura cataclísmica está em que ele 

proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado pelo capitalismo 

industrial sempre será o privilégio de uma minoria. (...) Temos assim a prova 

definitiva de que o desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres 

podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente 

irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca 

serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o atual centro 

do sistema capitalista. (...) Cabe, portanto, afirmar que a ideia do desenvolvimento 

econômico é um simples mito (FURTADO, 1974, p. 75) 

 

 As experiências de Celso Furtado na Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), na Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), 

na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e enquanto Ministro do 

Planejamento no governo de João Goulart em 1962, lhe proporcionaram uma visão ampla dos 

problemas brasileiros que não seriam dizimados apenas na perspectiva do desenvolvimento 

econômico em si. Para ele, o desenvolvimento econômico é, em sentido estrito, um meio. Por 

outro lado, há uma preocupação latente de que essa concepção não seja aceita pelas novas 

gerações que visualizam o alargamento de suas bases materiais do ponto de vista social e 

individual, como condição essencial para a plenitude do desenvolvimento humano, esquecendo 

que outros fatores subjetivos são inerentes ao desenvolvimento pleno da sociedade. 

(FURTADO, 1962). Por isso, o intelectual paraibano defendia que “para alcançar os ideais de 

bem-estar social e melhoria das condições de vida do país, não nos basta preservar a estabilidade 

do sistema econômico” (FURTADO, 1962, p. 75), chamando a atenção para essa concepção 

limitada do desenvolvimento, ou visão restrita, no entendimento de Sen (2010), que ignora os 

aspectos não econômicos (FURTADO, 2000). 

 Certamente sua experiência como gestor da SUDENE e o fato também de ser nordestino 

e conhecer a realidade sofrida do sertanejo por causa de décadas de descaso político, e 

consequentemente a ampliação das desigualdades sociais, fez com que o espectro de sua visão 

enquanto economista se voltasse também para os mais vulneráveis: “a partir dos anos 60, como 

responsável pela política de desenvolvimento do Nordeste, percebi que os problemas mais 

graves não são os de natureza econômica, e sim social, ligadas às estruturas de poder” 

(FURTADO, 1999, p. 81). Dizia ainda que enfrentou na época em que estava à frente da 

SUDENE, três principais forças adversárias: a indústria da seca, os beneficiários dos latifúndios 

e a classe política. Mais adiante, o autor faz um depoimento comovente: “Perceber que o mais 

importante é o social foi a descoberta mais relevante de minha vida” (FURTADO, 1999, p. 93). 

 Não foi à toa que ao questionar se houve ou não desenvolvimento no Brasil, Celso 

Furtado, com base naquilo que viu e pesquisou, responde: “Não: o Brasil não se desenvolveu; 
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modernizou-se. O desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto 

é beneficiada” (FURTADO, 2002, p. 21). 

Ignácy Sachs prefaciando o livro de Veiga (2008) cita o pesquisador paraibano num dos 

seus últimos pronunciamentos: “só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve 

confundir com crescimento econômico, no demais das vezes resultado de mera modernização 

das elites – ali onde existir um projeto social subjacente” (VEIGA, 2008, p. 9). Furtado (2002, 

2009) enfatiza a importância do projeto social estritamente ligado ao processo econômico, pois 

aquele dá prioridade à efetiva melhora das condições de vida da maioria da população, que por 

sua vez, experimenta o crescimento que se metamorfoseia em desenvolvimento. Essa 

metamorfose não se dá espontaneamente, mas é fruto da realização de um projeto, expressão 

de uma vontade política. 

 Furtado (2011) expunha uma concepção de que o desenvolvimento está diretamente 

vinculado à realização ou expansão das potencialidades humanas, sem prescindir da 

importância do crescimento econômico como meio. Sen (2010, p. 23) explica que “a privação 

de liberdade econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de 

liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica”. 

Ainda nessa questão, Furtado (1962, p. 30) corrobora a opinião de Sen (2010): 

 

Não teremos dificuldade em nos pôr de acordo com respeito ao objetivo fundamental 

que é o homem em sua plenitude, libertado de todas as formas de exploração e 

sujeição. Somos, acima de tudo, humanistas. Esse objetivo somente poderá ser 

alcançado se nos organizarmos socialmente para atingir e manter um elevado ritmo 

de desenvolvimento econômico, e se esse desenvolvimento for conduzido com 

verdadeiro critério social. 

 

 O economista indiano Amartya Sen, vencedor do Prêmio Nobel de Ciências 

Econômicas em 1998, “concebe o desenvolvimento a partir do indivíduo ao seu contexto social, 

político, econômico, histórico etc.” (SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014, pp. 54). Para Sen 

(2010), quanto mais liberdade, melhor o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas, e ao 

mesmo tempo, tendo condições de influenciar o mundo em questões decisivas no processo de 

desenvolvimento. Nessa abordagem, a expansão da liberdade é vista como o principal fim e o 

principal meio do desenvolvimento. Mas como adquirir tal liberdade? Quais os pressupostos 

para que esse desenvolvimento como liberdade ocorra na sociedade? 

 Sen (2010) aponta que a liberdade é dependente de outros fatores determinantes, como 

as disposições sociais e econômicas, os serviços de educação e saúde, além dos direitos civis 
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devidamente resguardados. O autor defende que há uma ligação muito forte entre a liberdade 

individual e a realização do desenvolvimento social, pois  

 

o que as pessoas conseguem positivamente é influenciado por oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como 

boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas (SEN, 2010, 

p. 18). 

 

 Analisando o desenvolvimento como liberdade na sua concepção mais genuína, as 

liberdades substantivas por ele descritas, como a liberdade de participação política ou a 

oportunidade de receber educação, se tornam componentes constitutivos e necessários do 

desenvolvimento. Além dessas liberdades substantivas como fins do desenvolvimento, Sen 

(2010) aponta cinco liberdades instrumentais imprescindíveis que estão mutuamente ligadas, 

peças-chave que auxiliam no aumento da liberdade do homem de uma forma geral. As 

liberdades instrumentais por ele elencadas, são: 1) liberdades políticas; 2) facilidades 

econômicas; 3) oportunidades sociais, nas quais se encontra o direito à educação; 4) garantias 

de transparência; e 5) segurança protetora. Em relação ao direito à educação, Arroyo e 

Fernandes (1999) enfatizam essa necessidade de vinculação para que os indivíduos não tenham 

seus direitos preteridos. Em suma, “essas liberdades instrumentais tendem a contribuir para a 

capacidade geral de a pessoa viver mais livremente, mas também têm o efeito de complementar 

umas às outras” (SEN, 2010, p. 58).  

 Veiga (2008) observa que o desenvolvimento só ocorre quando os benefícios do 

crescimento estão à disposição do alargamento das capacidades humanas, entendidas como o 

conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou desejem fazer na vida, incluindo a condição 

ou o direito de ser devidamente instruído ou educado. Nessa perspectiva, as pessoas se tornam 

livres ao passo que há uma diversidade de escolhas a serem vivenciadas e utilizadas de forma 

plena e criativa. Ao mesmo tempo em que as pessoas são as principais beneficiárias desse 

desenvolvimento, elas atuam como agentes desse processo de mudança em que estão inseridas, 

pois “o desenvolvimento é compreendido e desejado como a emancipação do ser humano de si 

mesmo e das pressões sociais para si mesmo e para a construção de uma realidade melhor” 

(SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014, pp. 52). 

 Enquanto Sen (2010) aborda o alargamento das capacidades humanas, Furtado (1962, 

p. 4) prioriza a expansão das possibilidades, como condição para o desenvolvimento:  
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o desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento de 

produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso a formas 

sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da 

coletividade. 

 

 Mas como se dá esse desenvolvimento? De que forma ele ocorre? Sen (2010, p. 59) diz 

que uma das direções a serem seguidas é por meio das oportunidades sociais: 

 

Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de 

educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo 

viver melhor. Essas facilidades são importantes não só para a condução da vida 

privada (como por exemplo levar uma vida saudável, livrando-se da morbidez evitável 

e da morte prematura), mas também para uma participação mais efetiva em atividades 

econômicas e políticas. 

 

 Para o autor, “a criação de oportunidades sociais por meio de serviços como educação 

pública, serviços de saúde e desenvolvimento de uma imprensa livre e ativa, pode contribuir 

para o desenvolvimento econômico e para uma redução significativa das taxas de mortalidade” 

(SEN, 2010, p. 61), que por sua vez, contribui diretamente para a expansão das capacidades 

humanas e da qualidade de vida e seu florescimento. Tomaney (2010) ratifica o pensamento de 

Sen (2010) ao enfatizar a importância da política de desenvolvimento local para a redução das 

desigualdades e consequentemente a formação e expansão das capacidades humanas por meio 

de oportunidades sociais: 

 

This suggests that local and regional development policy should not just be about 

promoting greater growth, but also about reducing levels of inequality, and that 

mobilizing resources in lagging and/or peripheral areas may constitute a valid recipe 

for both greater overall growth and lower territorial polarization. More importantly, it 

suggests that tackling local and regional inequalities may be necessary for the 

achievement of national wellbeing. In this context, Sen’s (1999) notion that the focus 

of development should be governed by the formation of ‘capabilities’ rather than the 

pursuit of utility would seem to be especially pertinent at the local and regional scale.8 

(TOMANEY, 2010, p. 12) 

 

Referindo-se às oportunidades sociais, Sen (2010) aponta sempre a educação como um 

ponto-chave para o desenvolvimento como liberdade, contudo, a educação enquanto benefício 

para além da visão restrita do sistema produtivo: 

 
8 Isso sugere que a política de desenvolvimento local e regional não deve apenas promover um maior crescimento, 

mas também reduzir níveis de desigualdade, e que mobilizar recursos em áreas mais atrasadas e/ou periféricas 

pode se constituir numa receita válida para um maior crescimento geral e menor polarização territorial. E o mais 

importante, sugere que o combate às desigualdades locais e regionais pode ser necessário para alcançar o bem-

estar nacional. Nesse contexto, a noção de Sen (1999) de que o foco do desenvolvimento deve ser governado pela 

formação de 'capacidades', em vez da busca de utilidade, parece ser especialmente pertinente na escala local e 

regional. (tradução livre) 
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Se a educação torna uma pessoa mais eficiente na produção de mercadorias, temos 

então claramente um aumento do capital humano. Isso pode acrescer o valor da 

produção da economia e também a renda da pessoa que recebeu educação. Mas até 

com o mesmo nível uma pessoa pode beneficiar-se com a educação – ao ler, 

comunicar-se, argumentar, ter condições de escolher estando mais bem informada, ser 

tratada com mais consideração pelos outros etc. Os benefícios da educação, portanto, 

excedem seu papel como capital humano na produção de mercadorias. A perspectiva 

mais ampla da capacidade humana levaria em consideração – e valorizaria – esses 

papeis adicionais também (SEN, 2010, p. 373). 

 

 Corroborando esse “ir além” de Amartya Sen, Furtado afirma categoricamente:  

 

A educação interfere no tempo, e, melhorando-se a qualidade do fator humano, 

modifica-se por completo o quadro do país, abrem-se possibilidades de 

desenvolvimento muito maiores. Não há país que tenha conseguido se desenvolver 

sem investir consideravelmente na formação de gente (...). Esse é o mais importante 

investimento a fazer, para que haja não só crescimento, mas autêntico 

desenvolvimento. (FURTADO, 2002, p. 19) 

 

 Décadas atrás, quando à frente da SUDENE e as experiências ali obtidas, Furtado 

explica que o desenvolvimento econômico daquela região se dará por duas vias: 1) a elevação 

da produtividade e 2) a adaptação progressiva às condições ecológicas regionais. Esse processo 

deve ser multiforme, cuja política de desenvolvimento tenha uma olhar simultâneo para 

múltiplas direções, dentre elas, a educação (FURTADO, 1962), e não por um processo de 

desenvolvimento econômico uniforme e desigual, caracterizado pela desigualdade que se 

propaga com menor ou maior facilidade a uns e a outros não, que toma vigor em determinados 

lugares e aborta noutros. (FURTADO, 1961). 

 Mais tarde em Brasília, no ano de 1999, num debate na Comissão de Economia da 

Câmara dos Deputados, Furtado (1999) aponta alguns “caminhos para reconstrução” do país, 

sendo um dos pontos abordados, investimentos na educação como forma de elevar o nível da 

cultura e qualificação da população, além da ampliação da oferta de quadros técnicos. 

 Não obstante à complexidade envolvida no processo de desenvolvimento de qualquer 

nação, região ou localidade, vale frisar que há a necessidade de articulações entre os agentes 

políticos e sociais para a concepção, implantação e acompanhamento de qualquer projeto, seja 

para possibilitar o desenvolvimento como liberdade ou o desenvolvimento econômico na esteira 

de um desenvolvimento social adequado. Furtado apontava que “a luta contra o 

subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas, portanto, implica na existência 

de uma vontade política orientada por um projeto.” (FURTADO, 1999, pp. 36-37). De acordo 

com Farinós (2008), um dos principais desafios para o desenvolvimento é um adequado nível 

de cultura política territorial e 
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el regreso de la POLÍTICA (en mayúsculas), requiere tanto del liderazgo político 

como de la participación ciudadana (informada), ambas con sentido de estado y 

ejerciendo un control mutuo entre sí, de una nueva forma de diseñar y aplicar las 

políticas, coherente e informada.9 (FARINÓS, 2008, p. 26) 

 

É nesse aspecto que Kaztman enxerga a importância das instituições governamentais 

frente aos problemas sociais: 

 

Las instituciones del Estado son particularmente importantes en la conformación de 

las oportunidades que, a través de su impacto en la producción, distribución y uso de 

activos, facilitan el acceso a los canales de movilidad e integración social. Las 

funciones del Estado en este aspecto se pueden clasificar en dos grandes grupos: las 

que facilitan un uso más eficiente de los recursos que ya dispone el hogar y las que 

proveen nuevos activos o regeneran aquellos agotados.10 (KAZTMAN, 1999, p. 12) 

 

 Apesar de serem importantes, não tem papel exclusivo na sociedade, pois as várias 

disposições sociais surgem e se orientam com base no mercado, na família e no Estado 

(KAZTMAN, 1999), todavia, este último é um agente imprescindível para regular os demais, 

sem contar que no não cumprimento específico do seu papel, a vulnerabilidade e as 

desigualdades sociais tendem a crescer. Por isso,  

 

el Estado, por otra parte, es un agente clave en dos aspectos adicionales que tienen 

impacto directo sobre la estructura de oportunidades: en tanto regulador por 

excelencia de las otras dos esferas – mercado y sociedad – y por su rol vinculante 

entre las mismas11 (KAZTMAN, 1999, p. 13).  

 

Em outro trabalho, o autor enfatiza o papel substancial do Estado: 

 

Con respecto al Estado, y pese a su evidente repliegue en muchas áreas, sus estructuras 

de oportunidades siguen siendo las fuentes más significativas para la acumulación de 

activos en los estratos populares urbanos, lo que se manifiesta a través de múltiples 

funciones.12 (KAZTMAN, FILGUEIRA, 2006, p. 12) 

 
9 O retorno da POLÍTICA (em letras maiúsculas) requer liderança política e participação cidadã (consciente), com 

senso de Estado e exercendo controle mútuo, numa nova maneira de projetar e implementar políticas coerentes e 

conscientes. (tradução livre) 
10 As instituições estatais são particularmente importantes na formação de oportunidades que, por seu impacto na 

produção, distribuição e uso de ativos, facilitam o acesso aos canais de mobilidade e integração social. As funções 

do Estado, nesse aspecto, podem ser classificadas em dois grandes grupos: os que facilitam o uso mais eficiente 

dos recursos já disponíveis para a família e os que fornecem novos ativos ou regeneram os que estão esgotados. 

(tradução livre) 
11 O Estado, por outro lado, é um agente chave em dois aspectos adicionais que afetam diretamente a estrutura de 

oportunidades: como regulador por excelência das outras duas esferas – mercado e sociedade – e por seu papel 

vinculativo entre elas. (tradução livre) 
12 Com relação ao Estado, e apesar de sua ausência em muitas áreas, suas estruturas de oportunidades continuam 

sendo as fontes mais significativas para o acúmulo de ativos nos estratos populares urbanos, que se manifesta por 

múltiplas funções. (tradução livre) 
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 É nesse processo de construção de estruturas em que o Estado é um dos agentes 

necessários, que o pensamento do sociólogo sobre as estruturas de oportunidades ou o enfoque 

ativos – vulnerabilidade – estrutura de oportunidades (AVEO), torna-se relevante para esse 

estudo, em especial quando afirma que o Estado é uma das principais fontes de oportunidades 

e um elemento chave para o bem-estar da sociedade. Para o autor,  

 

Las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, 

a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades inciden sobre el 

bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar 

el uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos.13 (KAZTMAN, 

1999, p. 9) 

  

Nesse sentido, o conjunto dessas fontes de ativos, sejam eles físicos, humanos ou 

sociais, são chamados de estrutura de oportunidades (KAZTMAN, FILGUEIRA, 2006). É por 

meio desses recursos e ativos que os indivíduos tem condições de superar situações de 

vulnerabilidade e consequentemente desenvolver-se enquanto indivíduo e coletividade, como 

afirma o autor: 

 

Todos los bienes que controla un hogar, tangibles o intangibles, se consideran 

recursos. La idea de activo que se utiliza en este texto, en cambio, se refiere al 

subconjunto de esos recursos que componen aquellos cuya movilización permite el 

aprovechamiento de las estructuras de oportunidades existentes en un momento, ya 

sea para elevar el nivel de bienestar o para mantenerlo ante situaciones que lo 

amenazan.14 (KAZTMAN, 1999, p. 19). 

 

 Por isso, podem ser considerados ativos tudo aquilo que venha a ser utilizado para dá 

acesso as oportunidades que surgem em determinado momento e lugar, com o objetivo de 

melhorar o bem-estar dos indivíduos também no futuro. Ainda sobre os ativos, Kaztman 

(2001a) propõe uma tipologia ao caracterizá-los como: a) capital social individual, que se refere 

à capacidade que uma pessoa tem de influenciar e mobilizar a vontade de outras pessoas em 

seu benefício; b) capital social coletivo, que leva em consideração à capacidade que o indivíduo 

tem de influenciar e mobilizar as vontades de muitas pessoas em prol de um objetivo comum; 

e c) capital cívico ou cidadão, que se relaciona à capacidade que alguém possui de sentir e de 

compartilhar os problemas e destinos de outras pessoas. 

 
13 As estruturas de oportunidades são definidas como probabilidades de acesso a bens, serviços ou para o 

desempenho de atividades. Essas oportunidades afetam o bem-estar das famílias, porque permitem ou facilitam 

aos membros destas a usarem seus próprios recursos ou porque lhes proporcionam novos recursos. (tradução livre) 
14 Todos os ativos controlados por uma casa, tangíveis ou intangíveis, são considerados recursos. A ideia de ativos 

utilizados neste texto, por outro lado, refere-se ao subconjunto dos recursos que compõem aqueles cuja 

mobilização permite o uso das estruturas de oportunidades existentes, seja para aumentar o nível de bem-estar ou 

para mantê-lo em situações que o ameaçam. (tradução livre) 
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 Em contrapartida, as barreiras que não possibilitam o aproveitamento dessas 

oportunidades são chamadas de passivos: “Esas barreras pueden ser conceptualizadas como 

pasivos, en la medida que su existencia impide el aprovechamiento de oportunidades o la 

acumulación de activos”15 (KAZTMAN, 1999, p. 21). 

 Convém observar que, na argumentação de Kaztman (1999), não só o Estado é fonte de 

oportunidades de acesso ao desenvolvimento, mas também o mercado e a sociedade, sendo 

estas três instituições básicas necessárias para a ordem social. Em determinado momento, 

Furtado (2004) aborda a importância da participação da sociedade enquanto promotora do 

desenvolvimento, junto à classe política, contrapondo às constantes tentativas de manutenção 

de privilégios a classes de maior poder econômico, de modo que o desenvolvimento econômico 

ocorrido em alguns momentos no Brasil desde sua colonização, geralmente não favorece as 

classes mais marginalizadas. Assim, o que caracteriza o desenvolvimento não necessariamente 

é o investimento aplicado, mas sim a destinação destes: 

 

Para se tracejar uma tentativa de resposta, não é demais relembrar certas idéias 

elementares: o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 

preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização; já o 

desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos 

para investir está longe de ser condição suficiente para preparar um melhor futuro para 

a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das 

condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em 

desenvolvimento. Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é fruto da 

realização de um projeto, expressão de uma vontade política. As estruturas dos países 

que lideram o processo de desenvolvimento econômico e social não resultaram de 

uma evolução automática, inercial, mas de opção política orientada para formar uma 

sociedade apta a assumir um papel dinâmico nesse processo (FURTADO, 2004, pp. 

3-4). 

 

 Outrossim, Sen (2010, p. 366) insiste em dizer que uma das liberdades elementares de 

qualquer ser humano é a capacidade “de agir como cidadão que tem sua importância 

reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta, em vez de viver como vassalo bem 

alimentado, bem vestido e bem entretido”. Na opinião dele, essa capacidade não é apenas 

voluntária, mas depende de várias disposições sociais, e é na tentativa de possibilitar e 

resguardar esse direito, que o Estado e a sociedade não podem prescindir. É essencial o apoio 

do poder público, “pois sem a garantia das liberdades substantivas e das capacidades para 

realizar algo, uma pessoa não pode ser responsável por sua realização ou irrealização” 

 
15 Essas barreiras podem ser conceituadas como passivos, na medida em que sua existência impeça o uso de 

oportunidades ou a acumulação de ativos. (tradução livre) 
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(SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014, p. 53). Entretanto, torna-se essencial compreender 

quais são essas várias disposições sociais que tem a liberdade como esteio. 

 Kaztman (2001a) ao elaborar o marco conceitual sobre ativos, vulnerabilidade e 

estrutura de oportunidades, deixa bem claro que o surgimento e enriquecimento do capital social 

individual e coletivo, além do capital cívico ou cidadão, não tem como fonte exclusiva o Estado. 

Para se ter uma ideia, o autor aponta a cidade, o bairro e a família como “úteros” do capital 

social, que consequentemente influenciam diretamente em outras formas mais individuais de 

capital ou ativo, como o capital humano e o capital físico (KAZTMAN, 2006). 

 Há de se considerar que essas disposições sociais estão baseadas nas liberdades 

elencadas por Sen (2010), no enfoque ativos – vulnerabilidade – estrutura de oportunidades 

(AVEO) defendido por Kaztman (1999) e na concepção de Furtado (2011) sobre a realização 

ou expansão das potencialidades humanas. Conclui-se daí que, ambos os autores explicitam a 

educação como um fator decisivo e necessário para o desenvolvimento da sociedade. 

 Kaztman (1999) ao analisar a relação do Estado com as estruturas de oportunidades, 

classifica em duas categorias as funções estatais: 1) aquelas que facilitam o uso mais eficiente 

dos ativos que já dispõem os indivíduos e 2) as que proveem novos ativos ou reabilitam aqueles 

que estavam esgotados junto ao indivíduo. No tocante à educação, exemplifica o autor: 

 

El ejemplo más claro de la segunda categoría de funciones es la provisión de 

educación gratuita por el Estado, cuya eficacia como estructura de oportunidad 

depende de la utilidad que muestren los logros educativos que se obtienen por esa vía 

para que los jóvenes puedan incorporarse a trabajos productivos.16 (KAZTMAN, 

1999, p. 12) 

 

 Em outro texto, Kaztman (2006) aponta os centros educativos como fontes potenciais 

de capital social, e num estudo sobre o isolamento social dos pobres urbanos, o pesquisador 

uruguaio que é referência nos estudos sobre combate à pobreza, desigualdade e exclusão social, 

diz que há um entendimento cada vez amplo e difundido, relacionado ao desenvolvimento das 

nações, que a educação é tida como a principal via de mobilidade social ao mesmo tempo em 

que se caracteriza como um lugar privilegiado para a integração social das novas gerações: 

 

 

 

 
16 O exemplo mais claro da segunda categoria de funções é a oferta de educação gratuita pelo Estado, cuja eficácia 

como estrutura de oportunidades depende da utilidade das realizações educacionais obtidas por esse meio para que 

os jovens possam ingressar em empregos produtivos. (tradução livre) 
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Sin duda, el sistema educativo es el principal – y muchas veces el único – ámbito 

institucional que tiene la potencialidad de actuar como un crisol integrador, según sea 

su capacidad para generar contextos en que niños y adolescentes pobres tengan la 

posibilidad de mantener una relación cotidiana con sus pares de otros estratos y 

desarrollar con ellos códigos comunes y vínculos de solidaridad y afecto bajo 

condiciones de igualdad.17 (KAZTMAN, 2001b, p. 177). 

 

 A educação surge como uma verdadeira estrutura de oportunidade que provê ou reabilita 

os ativos, vinculados ao capital social, capital humano e capital cívico ou cidadão, que os 

indivíduos e a sociedade necessitam para seu desenvolvimento, seja em nível individual ou 

coletivo. Ao falar de desenvolvimento social, não necessariamente se exclui o desenvolvimento 

ou crescimento econômico, como lembraram Furtado (2011) e Sen (2010), além do próprio 

Kaztman (1999) que enxerga o mercado como fonte de estrutura de oportunidade. Portanto, a 

educação é um componente essencial para o desenvolvimento social e econômico, seja em nível 

local, regional ou global. 

 Com base no que foi exposto, os entendimentos de Furtado (1962, 1974, 1999, 2002, 

2011), Sen (2010) e Kaztman (1999, 2001a, 2001b) acerca da concepção do desenvolvimento 

é semelhante quando se refere à possibilidade do indivíduo desenvolver suas potencialidades 

da melhor forma possível, ao invés da visão limitada de desenvolvimento que está atrelada 

apenas ao aumento da renda. Em síntese, o desenvolvimento pode ser visto como um processo 

de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, enfoque que contrasta diretamente 

com visões mais restritas de desenvolvimento, “como as que identificam desenvolvimento com 

crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, 

avanço tecnológico ou modernização social” (SEN, 2010, p. 16). Assim, o crescimento 

econômico não pode ser entendido como um fim em si mesmo, pois o desenvolvimento deve 

estar relacionado com a melhoria de vida das pessoas, bem como das liberdades que por sua 

vez desfrutamos (SEN, 2010). 

 Baseado no foi abordado anteriormente, Souza, Ramalho e Mota (2014, p. 49) 

constatam: 

 

Observa-se, portanto, uma aproximação entre as visões de Furtado e Sen acerca da 

essência do desenvolvimento. Os conceitos de Expansão das Potencialidades (Celso 

Furtado) ou Alargamento das Capacidades Humanas (Amartya Sen) estão ambos 

relacionados à perspectiva do desenvolvimento em sua dimensão humana e social. 

(SOUZA, RAMALHO e MOTA, 2014, p. 49) 

 
17 Sem dúvida, o sistema educacional é a principal – e muitas vezes a única – esfera institucional que tem o 

potencial de atuar como um caldeirão integrador, dependendo de sua capacidade de gerar contextos nos quais 

crianças e adolescentes pobres têm a possibilidade de manter um relacionamento diário com seus pares de outros 

estratos e desenvolver com eles códigos e laços comuns de solidariedade e afeto em condições de igualdade. 

(tradução livre) 



84 

 

 Nessa linha de raciocínio, a educação se caracteriza como peça-chave nesse processo de 

desenvolvimento, pois para Sen (2010), o alargamento das capacidades humanas pode se dá 

pelas políticas públicas e concomitantemente pela forma como a sociedade participará 

efetivamente dessas políticas. Nesse processo, o Estado enquanto provedor e promotor da 

educação como política pública e direito do cidadão, permite a possibilidade do aumento dessas 

capacidades humanas, inserindo a sociedade num processo de desenvolvimento. 

 Por isso, a expansão e a interiorização da educação profissional nos moldes daquilo que 

vem sendo feito e ainda se pretende realizar por meio dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia espalhados pelo país, é tida como promotora e disseminadora desse 

desenvolvimento. Dessa maneira, conforme aponta Furtado (1999) sobre a necessidade da 

existência de uma vontade política e de um projeto político, pode-se dizer que a criação e 

expansão dos Institutos Federais é uma tentativa de promover o desenvolvimento, uma vez que 

“a reflexão sobre essa nova institucionalidade não pode prescindir, portanto, de inseri-la no 

âmbito de um projeto político que está sendo proposto à sociedade como alternativa de 

desenvolvimento e construção republicana”. (PACHECO, PEREIRA e SOBRINHO, 2010, p. 

72).  

 Diante da construção e desconstrução republicana que ora passa o Brasil, a expansão da 

Rede Federal de educação profissional e tecnológica é tida como um sinal positivo de dias 

melhores para a sociedade, com destaque para os jovens que são os principais beneficiários 

dessas instituições, desde que os investimentos sejam mantidos, o que não é motivo de certeza. 

No entanto, os Institutos Federais estão comprometidos com o desenvolvimento regional: 

 

a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica está pautada na 

interiorização da educação profissional, com o compromisso de contribuir, 

significativamente, para o desenvolvimento socioeconômico do País. Nessa 

perspectiva, a criação dos institutos federais responde à necessidade da 

institucionalização definitiva da educação profissional e tecnológica como política 

pública permanente de Estado (IFRN, 2012. p. 33). 

 

 Além do desenvolvimento relacionado diretamente ao indivíduo, como já mencionado 

anteriormente com base em Celso Furtado, Amartya Sen e Ruben Kaztman, tem-se o 

desenvolvimento das localidades em que esses indivíduos estão inseridos, como explica 

Dowbor (2008, p. 42): 
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A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada a essa 

compreensão e à necessidade de formar pessoas que no futuro possam gerar dinâmicas 

construtivas. (...) A educação não deve servir apenas como trampolim para uma 

pessoa escapar da sua região: deve dar-lhe os conhecimentos necessários para ajudar 

a transformá-la.  

 

 Nessa concepção de educação, o aluno passa a ser protagonista da sua realidade, que 

pode muito bem por ele ser modificada, pois o conceito de inclusão tem de estar vinculado ao 

de emancipação, quando se constroem também os princípios básicos da cidadania como 

consciência, organização e mobilização, que busca a transformação do educando em sujeito de 

sua própria história (PACHECO, 2011). Sujeito esse que por meio da educação, pode 

desenvolver habilidades criativas e inovadoras que, consequentemente, venham contribuir com 

os sentimentos de pertencimento, de mudança, de melhoria na qualidade de vida. Estudos 

recentes já apontam para essa relação entre a educação profissional e o desenvolvimento local 

quando o assunto é inovação (DIAS et al., 2016, p. 13). 

 Como descrito por Pacheco, Pereira e Sobrinho (2010), a finalidade dos Institutos 

Federais de auxiliar no fortalecimento do desenvolvimento local e regional por meio da oferta 

de uma educação profissional e tecnológica de qualidade se dá em duas dimensões: uma 

endógena, que se alimenta das possibilidades locais e faz brotar um olhar motivador e criador 

de oportunidades para os que estão construindo no dia-a-dia a história da região, e outra 

exógena, envolvendo o reconhecimento das iniciativas de grande porte presentes em cada 

região. Então faz sentido afirmar que a educação profissional e tecnológica é fator essencial 

nesse processo de desenvolvimento. Contudo, surge um questionamento com vários 

desdobramentos: A educação muda realidades? 

Para Furtado (1999), Kaztman (1999) e Sen (2010), a educação é um instrumento 

valioso para que essa mudança ocorra. Enquanto isso, observando a expansão e interiorização 

da educação profissional e tecnológica no Brasil, a ideia é de que a educação mude realidades, 

como propõe o trecho do documento institucional transcrito abaixo: 

 

O compromisso da Instituição é cumprir sua função social, promovendo mudanças 

significativas no âmbito da formação humana, da formação para o trabalho e do 

desenvolvimento social e econômico. Persegue-se, assim, uma atuação integrada e 

referenciada − local, regional e nacionalmente − possibilitando o entrelaçamento entre 

desenvolvimento, territorialidade e educação sistêmica. (IFRN, 2012, p. 35). 

 

 A ideia desse projeto educacional parte de uma visão universal ou global que desemboca 

no local, nas realidades mais distintas desse país com seus desafios e particularidades. A 

expansão e a interiorização da educação profissional contribuem com o desenvolvimento social 
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no momento em que combate às desigualdades estruturais em diversas ordens por meio de uma 

formação humana integral dos indivíduos atendidos; e com o desenvolvimento econômico, 

desde a iniciativa de articular as ofertas educacionais, bem como por meio das ações de pesquisa 

e extensão vinculadas aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais (IFRN, 2012). 

 

Nesse projeto educacional, a contribuição com o progresso socioeconômico local e 

regional é fundamental, sendo, para isso, necessário o efetivo diálogo com outras 

políticas setoriais. Afirma-se, pois, 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, pp. 16-

17) 

 

 No Quadro 7, tem-se um resumo dos conceitos de desenvolvimento de acordo com 

alguns autores abordados neste capítulo juntamente com o entendimento dos objetos de estudo 

desta tese (IFRN e Projeto RN Sustentável), lembrando que este último se constitui como um 

representante do ideário do Banco Mundial. 

 

Quadro 7 – Conceito de desenvolvimento 

Autor / Instituição Conceito de desenvolvimento 

Celso Furtado (1962, 1974, 1999, 

2002, 2011) 

Desenvolvimento enquanto expansão das 

possibilidades humanas 

Amartya Sen (2010) 
Desenvolvimento como alargamento das 

capacidades humanas 

Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRN, 2012) 

Desenvolvimento socioeconômico com base 

numa formação humana integral e na articulação 

do ensino, pesquisa e extensão aos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais18 

Banco Mundial (Governo do RN, 

2013b) 

Desenvolvimento enquanto crescimento inclusivo 

e ambientalmente sólido, que priorize a redução 

da pobreza, a prosperidade compartilhada para a 

sociedade atual e que atenda às necessidades das 

futuras gerações – desenvolvimento sustentável 

Projeto RN Sustentável (Governo do 

RN, 2013b) 

Desenvolvimento socioeconômico que priorize a 

redução da pobreza, a prosperidade 

compartilhada, a redução da desigualdade e o 

desenvolvimento humano de modo amplo 

 Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 
18 Esse conceito é oriundo do Projeto Político Pedagógico do IFRN, baseado na Lei de Criação dos Institutos 

Federais por meio da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 
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 Ao focar a educação como um elemento-chave para o desenvolvimento, há um risco de 

cair em dois extremos, seja numa espécie de “minimalismo educacional”, entendendo que a 

educação não influencia a sociedade, ou se há influência, esta é deveras insignificante; ou num 

“maximalismo educacional”, compreendendo que a solução para todos os problemas está na 

educação somente. Os extremos geralmente são nocivos e deturpam uma análise mais acurada 

da sociedade. Destarte, nesse quesito, o meio-termo, que não significa ficar em cima do muro, 

é interessante.  

Considerando que a sociedade moderna se destaca por uma exacerbada preocupação 

com os aspectos tangíveis, com os resultados imediatistas envoltos num pragmatismo cada vez 

mais desumano e por estar imersa em tempos de explosão tecnológica, transformação profunda 

nos espaços de reprodução social e perda de governabilidade, a educação surge, desde que não 

instrumentalizada para fins espúrios e meramente ideológicos, como um instrumento de 

(re)construção da sociedade e pode se tornar um canal de recrudescimento para as novas 

gerações. 

 

3.2 Abordagens sobre o desenvolvimento local 

 

 Diante de intensas mudanças nas últimas décadas no que diz respeito às políticas 

públicas, novos panoramas vão surgindo nas realidades mais distintas: ora um esforço para uma 

política mais participativa, ora a tentativa de não solapar os princípios democráticos alcançados 

por algumas nações. Nesse rol de incertezas perenes que envolvem os governos locais, regionais 

e nacionais, Brugué e Gomà (1998a) traz uma discussão interessante quando se busca 

compreender melhor a dinâmica do desenvolvimento local.  

Os autores espanhóis apontam características de uma nova vertente nas políticas 

públicas relacionada ao governo local, denominada novo localismo. Nesta, há uma mudança de 

paradigma da tese da nacionalização para a do localismo e da tese do gerencialismo para a da 

repolitização. Nesta nova concepção, as formas de intervenção do governo local levam em 

consideração a sociedade globalizada e complexa. 
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Son precisamente la tesis de la nacionalización y la tesis gerencialista las que explican 

el divorcio entre el ámbito municipal y la ciencia política. Un divorcio – y ésta la 

hipótesis central del libro – que ahora se ha transformado en unas segundas nupcias – 

si es que alguna vez hubo unas primeras – que están provocando, por un lado, la 

sustitución de la tesis de la nacionalización por la tesis del localismo y, por otro lado, 

la sustitución de la tesis gerencialista por la tesis de la repolitización.19 (BRUGUÉ e 

GOMÀ, 1998a, p. 17) 

 

 O cerne desse estudo revela, ao se deter em três âmbitos sociais (bem-estar social, 

desenvolvimento econômico e urbanismo), que o novo localismo possibilita maior eficiência 

política aos governos locais, pois considerando os processos de descentralização, esses 

governos passam a ter mais autonomia para assumir novos papéis diante de uma agenda mais 

ampliada, complexa e própria às realidades em que atua, deixando de lado o mero papel 

gerencial e executor quando outras esferas governamentais desenvolvem tais políticas. O papel 

centralizador do Estado na estrutura de políticas públicas, inversa ao novo localismo, não 

permite o desenvolvimento dos governos locais, podendo ser observado em duas características 

principais:  

 

a) Una estructura de políticas poco compleja, especializada en la oferta de servicios 

públicos universales (enseñanza, atención primaria de salud, vivienda, transporte 

urbano colectivo) y en la regulación, por medio del planeamiento zonificador, del 

proceso de expansión urbana. Sin ninguna aportación significativa en el ámbito del 

empleo y de la promoción económica. 

b) La adopción de roles meramente operativos, ejecutores de políticas diseñadas en 

niveles superiores, sin ningún tipo de incursión significativa hacia roles sustantivos o 

simbólicos. Dicho de otra forma, en los ámbitos de actuación sociales y urbanos, los 

gobiernos locales no definían modelos de ciudad, sino que se ceñían a plasmar de 

forma tecnocrática sobre las comunidades y el territorio los niveles de bienestar 

decididos por el juego político nacional.20 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, pp. 29-30). 

 

 Em contrapartida, no novo localismo, o governo local tem a possibilidade de assumir 

um papel estratégico com a formulação de políticas que estejam voltadas para o território e seu 

desenvolvimento socioeconômico, como no caso da relação entre economia e trabalho, posto 

 
19 São precisamente a tese de nacionalização e a tese gerencialista que explicam o divórcio entre a esfera municipal 

e a ciência política. Um divórcio - e esta é a hipótese central do livro - que agora se transformou em segundas 

núpcias - se é que houve algumas primeiras - que estão causando, por um lado, a substituição da tese da 

nacionalização pela tese do localismo e, por outro lado, a substituição da tese gerencialista pela tese da 

repolitização. (tradução livre) 
20 a) Uma estrutura política pouco complexa, especializada no fornecimento de serviços públicos universais 

(educação, atenção prioritária a saúde, habitação, transporte urbano coletivo) e na regulamentação, através do 

planejamento de zoneamento, do processo de expansão urbana. Sem qualquer contribuição significativa no campo 

do emprego e da promoção econômica. (tradução livre) 

b) A adoção de papéis puramente operacionais, executores de políticas elaboradas em níveis mais altos, sem 

qualquer incursão significativa em papéis substantivos ou simbólicos. Em outras palavras, nas áreas de ação social 

e urbana, os governos locais não definiram modelos de cidades, mas limitaram-se a refletir tecnocraticamente nas 

comunidades e no território os níveis de bem-estar decididos pelo jogo político nacional. (tradução livre) 
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que no paradigma do Estado de bem-estar social keynesiano, a esfera econômica estava 

excluída do programa de ação dos municípios, enquanto no novo contexto, os municípios são 

impulsionados a conceber respostas criativas ao problema do desemprego, e em seguida, 

desenvolver estratégias de desenvolvimento que ofereçam novos horizontes de promoção às 

suas próprias comunidades (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a). Sobre as iniciativas de 

desenvolvimento econômico no panorama do novo localismo, estas  

 

implican el diseño de un modelo de crecimiento con fuertes componentes endógenos 

y liderado por el gobierno local. Éste adquiere roles de primer rango en la medida en 

que puede impulsar mejor que ningún otro actor público o privado los elementos de 

valorización territorial (suelo, infraestructura) comunitaria (redes de cooperación) y 

humana (formación continuada), fundamentales para garantizar el futuro de unas 

economías locales sujetas a las dinámicas de la competencia global.21 (BRUGUÉ e 

GOMÀ, 1998a, p. 34) 

 

 Essa abordagem de desenvolvimento baseada no local tornou-se ainda mais evidente 

com o conhecido Relatório Barca (2009), que fundamentou as políticas de desenvolvimento da 

União Europeia que estão inseridas no novo quadro político de coesão na comunidade europeia 

para o período de 2014-2020, em que as bases de desenvolvimento e as diretrizes futuras foram 

estabelecidas. Mesmo diante de abordagens diversas de desenvolvimento, o “novo localismo” 

se propagou consideravelmente (TOMANEY, 2010; BARCA, McCANN e RODRÍGUEZ-

POSE, 2012). Para Carayannis e Grigoroudis (2016), a “glocalização” é característica 

emergente e imprescindível no atual contexto de uma economia e sociedade do conhecimento, 

possibilitando maior coesão entre os diversos setores e redes de inovação. 

Segundo Farinós (2015a),  esse “novo localismo” pode ser exemplificado por meio de 

um empoderamento em nível local, tais como no processo de retorno do Reino Unido, da 

descentralização em diversos países latino-americanos como Brasil, Colômbia e Equador, além 

das novas regiões urbanas e áreas metropolitanas e diferentes associações intermunicipais na 

França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Portugal, nos Países Nórdicos etc. Em Tomaney (2010, 

p. 10), encontra-se o seguinte esclarecimento sobre esse novo paradigma que se dá pelos 

fracassos das políticas regionais anteriores: 

 

 

 
21 envolvem o desenho de um modelo de crescimento com fortes componentes endógenos e liderados pelo governo 

local. Adquire papéis de primeira linha, na medida em que pode promover melhor do que qualquer outro ator 

público ou privado, os elementos de valorização territorial (terra, infraestrutura), comunitária (redes de 

cooperação) e humana (educação continuada), fundamentais para garantir o futuro das economias locais, sujeito à 

dinâmica da concorrência global. (tradução livre) 
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‘Place-based’ development policies are partially a response to perceived failures of 

earlier regional policies and focus instead on tackling underutilised economic 

potential and reducing social exclusion, through supply of integrated goods and 

services tailored to local contexts and triggering innovation, which is critical to 

economic growth.22 (TOMANEY, 2010, p. 10) 

 

Aqui encontra-se, à primeira vista ou numa leitura superficial, um paradoxo entre o 

global e o local, todavia, alguns autores como Farinós (2015a), visualizam uma relação muito 

estreita entre os termos, apontando a necessidade de compreender as relações existentes entre 

as políticas públicas e seus atores institucionais em prol de “un desarrollo territorial mejor, 

más justo, postmoderno, que recupere y valorice localidad y ciudadanía en un mundo, no hay 

duda, global… pero necesariamente ‘glocal’”23 (FARINÓS, 2015a, p. 5). O mesmo autor, ao 

apontar que o conceito de “glocalização” foi cunhado por Swyngedouw (2004), explica que os 

termos global e local podem se relacionar satisfatoriamente, quando “supone la integración de 

la escala local (lo interno, las propias ventajas y debilidades) con la global (el diagnóstico 

externo de amenazas y oportunidades)”24 (FARINÓS, 2015b, p. 67).  

Essas observações são importantes, pois corroboram a hipótese deste estudo sobre 

educação profissional e desenvolvimento local baseada em Pacheco (2011) que trata da 

educação profissional como instrumento de desenvolvimento no âmbito local e universal. De 

forma muito assertiva, diz um pesquisador britânico: “Local and regional development is a 

global challenge, but one which requires locally fashioned responses”25 (TOMANEY, 2010, p. 

12). 

Ademais, o desenvolvimento local é visto como um fenômeno multidimensional cada 

vez mais complexo que privilegia três componentes básicos – os recursos intangíveis, como o 

conhecimento e o capital humano; os recursos relacionais como as parcerias e associações entre 

os atores institucionais; e as redes e serviços de comunicação avançada e serviços de 

comunicação (CAMAGNI, 2002). Na visão de Stimson (2011), essa interação nesse novo 

processo de desenvolvimento local se dá num conjunto de fatores que é constituído pelo capital 

 
22 As políticas de desenvolvimento "baseadas no local" são parcialmente uma resposta às falhas percebidas das 

políticas regionais anteriores e concentram-se, em vez disso, no combate ao potencial econômico subutilizado e 

na redução da exclusão social, por meio do fornecimento de bens e serviços integrados, adaptados aos contextos 

locais e no desencadeamento da inovação, que é essencial para o crescimento econômico. (tradução livre) 
23 Um desenvolvimento territorial melhor, pós-moderno, mais justo, que recupera e valoriza a localidade e a 

cidadania em um mundo, não há dúvida de que é global... mas necessariamente 'glocal'. (tradução livre) 
24 Supõe a integração da escala local (suas próprias vantagens e fraquezas) com a escala global (o diagnóstico 

externo de ameaças e oportunidades). (tradução livre) 
25 O desenvolvimento local e regional é um desafio global, mas que exige respostas localmente modeladas. 

(tradução livre) 
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social, humano, criativo, ecológico, produtivo e institucional. Entretanto, Farinós (2015a, p. 68) 

faz um alerta ao enfatizar a necessidade da participação ativa dos diversos atores institucionais:  

 

Los gobiernos locales y regionales han venido asumiendo (por delegación u omisión 

de la escala estatal) su papel de liderazgo en la promoción del desarrollo 

socioeconómico de sus territorios, pero no pueden hacerlo solos. La participación del 

resto de actores y niveles territoriales (próximos y no – en el sentido expuesto -) 

resulta crucial.26 (FARINÓS, 2015b, p. 68) 

 

Em outro artigo, Farinós (2014) defende o que chama de “governança plena”, que são 

novas formas de planejar e de agir no território ajudando a atingir as metas referentes ao 

desenvolvimento, ou melhor dizendo, há a necessidade de alianças e parcerias efetivas de todos 

os atores institucionais, sem esquecer que não existe uma estratégia universal exclusiva que 

possa ser aplicada a todos os territórios sem uma análise pormenorizada do contexto local. 

Este mesmo autor expõe a evolução dos enfoques a respeito do desenvolvimento local, 

dividindo-os em 3 fases e as perspectivas futuras, conforme a Figura 3, na qual encontram-se a 

Fase 1 – a partir da década de 70 e os primeiros anos da década de 80, com iniciativas locais de 

emprego; a Fase 2 – entre a década de 80 e 90, com base nas ações de promoção econômica 

local e regional; e a Fase 3 – a partir do século XXI por meios das ações de desenvolvimento 

territorial local; e num horizonte futuro, as visões e planos estratégicos territoriais.  

 

Figura 3 – Evolução dos enfoques sobre desenvolvimento local 

 
            Fonte: Farinós (2015b, p. 63) 

 
26 Os governos locais e regionais têm assumido (por delegação ou omissão da escala estadual) seus papéis de 

liderança na promoção do desenvolvimento socioeconômico de seus territórios, mas não podem fazê-lo sozinhos. 

A participação dos demais atores e níveis territoriais (próximos e não – no sentido exposto –) é crucial. (tradução 

livre) 
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Esta simples cronologia certifica o pensamento de Pereira (2013, p. 54) quando analisa 

essa nova abordagem de desenvolvimento: 

 

Os contextos de crise propiciam a emergência/ressurgência do desenvolvimento 

bottom-up. Foi assim com a crise do modelo fordista/keynesiano, que despoletou a 

corrente territorialista do desenvolvimento endógeno, ancorada na valorização dos 

recursos locais, que se afirmou na década de 70 e princípios dos anos 80. 

 

 Farole, Rodríguez-Pose e Storper (2011) apresentam três períodos ou escolas em que 

houve um esforço acadêmico para compreender melhor as abordagens de desenvolvimento 

territorial, sendo: 1º) pesquisas sobre a influência da integração do mercado, das economias de 

escala, dos custos de transporte dos efeitos do mercado interno nas atividades econômicas das 

regiões centrais; 2º) estudos baseados na teoria do crescimento endógeno, inclusive a economia 

da inovação; e 3º) estudos que evidenciam as instituições enquanto forças-chave para o 

desenvolvimento, uma vez que são as instituições que moldam a capacidade econômica através 

da utilização e desenvolvimento de seus recursos.  

Bentley e Pugalis (2014) explicam que o atual paradigma de desenvolvimento baseado 

no lugar – place-based – surgiu após modelos de desenvolvimento que fracassaram, como o 

modelo centrado nas pessoas; o desenvolvimento regional ativo; e os métodos que 

direcionavam as políticas públicas para espaços cegos. Eles fazem uma crítica aos modelos 

anteriores para apontar esse novo paradigma de desenvolvimento: 

 
The emergence of the place-based paradigm as a framework for local and regional 

development strategies and forms of governance and institutional architecture is 

related to the critique of past and/or alternative modes of operation as well as being 

the out come of dialectical processes in which the material, institutional and ideational 

perform important roles.27 (BENTLEY e PUGALIS, 2014, p. 3) 

 

Para Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney (2011), quando o assunto é desenvolvimento 

local e regional, cinco tendências estão no atual cenário globalizado: inovação, conhecimento 

e aprendizagem; crescimento endógeno; desenvolvimento sustentável; desenvolvimento 

autóctone; e pós-desenvolvimentismo. 

 Mendez (2016) ao descrever a evolução dos conceitos e teorias nos estudos sobre 

inovação e conhecimento nos territórios, parte do início da década de 80 com os estudos sobre 

inovação tecnológica e estratégias competitivas empresariais, dos distritos industriais e arranjos 

 
27 O surgimento do paradigma baseado no local como uma estrutura para estratégias de desenvolvimento local e 

regional, formas de governança e arquitetura institucional, está relacionado à crítica de modos de operação 

anteriores e/ou alternativos, além de ser o resultado de processos dialéticos nos quais o material, o institucional e 

o ideacional desempenham papéis importantes. (tradução livre) 
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produtivos locais ou clusters, dos ambientes inovadores, da economia da informação, e dos 

espaços tecnológicos. Já na década de 90, surgem os sistemas de inovação nacionais e regionais, 

os processos de aprendizagem e as cidades que aprendem, a economia do conhecimento, e a 

economia criativa. No início do século XXI, abordagens sobre inovação social, dinâmicas de 

proximidade e redes de conhecimento, crescimento inteligente, e distritos inovadores, criativos 

e tecnológicos, tomaram espaço nos ambientes de pesquisa, como mostra a Figura 4: 

 

Figura 4 – Evolução dos conceitos e teorias nos estudos sobre inovação e conhecimento 

 
                              Fonte: Mendez (2016, p. 8) 

 

 Quando se trata dos sistemas de inovação, as parcerias entre os diversos atores 

institucionais são necessárias, como a presença das instituições de ensino que estão ligadas ao 

conhecimento, sejam elas vinculadas ao poder público ou privado (MENDEZ, 2016), até 

mesmo porque o aumento da qualidade do ensino é um dos pressupostos básicos das estratégias 

de desenvolvimento local, principalmente em tempos de crise: 

 

Un primer objetivo, por tanto, será ampliar y activar su stock de capital cognitivo y 

de capital humano para favorecer un aumento de capacidades. Para ello será necesario 

promover procesos locales de aprendizaje, tanto individual – través del sistema 

educativo y de una mejora en el nivel formativo de la población – como colectivo – a 

través del trabajo conjunto e interactivo, que favorece la transmisión de conocimiento 

tácito, difícil de codificar- para lograr así un incremento de lo que algunos califican 

como inteligencia compartida.28 (MENDEZ, 2013, p. 8) 

 
28 Um primeiro objetivo, portanto, será expandir e ativar seu estoque de capital cognitivo e capital humano para 

favorecer um aumento de capacidades. Para isso, será necessário promover processos locais de aprendizagem, 

tanto individualmente – através do sistema educacional e uma melhoria no nível educacional da população – 

quanto coletivo – através de um trabalho conjunto e interativo, que favorece a transmissão de conhecimentos 

tácitos, difíceis. de codificar – para obter um aumento no que alguns qualificam como inteligência compartilhada. 

(tradução livre) 
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Apesar dos autores citados acima revelarem essa nova dinâmica das políticas públicas 

quando analisadas no contexto europeu, há de se ter o cuidado com essas particularidades em 

outras nações, como no caso do Brasil, em que a tese da nacionalização parece ser perene. 

Aquilo que Farinós (2015, p. 7) apresenta como realidade, talvez seja muito tímida sua 

incidência no Brasil: “Son los territorios los que deciden y hacen política, a partir de un claro 

proceso de repolitización, que cabe relacionar tanto con procesos de descentralización como 

de participación y empoderamiento.”29 Pereira (2013, p. 63) reafirma a urgência desse tipo de 

desenvolvimento:  

 

Num mundo competitivo e cada vez mais desigual, a promoção do desenvolvimento 

regional através do envolvimento dos atores locais é um desafio premente. A 

governança territorial assume as mudanças estruturais no governo dos territórios, 

reconhecendo o protagonismo crescente dos stakeholders face a um Estado 

fragmentado e fragilizado. 

 

 No contexto brasileiro, Raymundo Faoro (2012), mesmo que sua análise seja sobre um 

período longínquo que vai desde o Brasil Colônia até o período republicano na década de 40, 

explica bem a formação do patronato político brasileiro revelando os genuínos donos do poder, 

o que não nos leva a crer que muita coisa mudou de lá para cá nesse ponto, todavia, o processo 

político vai sofrendo influências diversas, como o aumento e diversificação das demandas 

sociais e a intensificação da economia global, que deságuam em necessidades de mudanças. É 

nesse ínterim que o novo localismo se apresenta com mais força: 

 

La tesis de la nacionalización – tal como apuntábamos en nuestra hipótesis inicial – 

se ha visto superada durante la última década por un proceso que la literatura 

especializada identifica con la etiqueta de nuevo localismo. La tesis del nuevo 

localismo postula que, en un entorno cada vez más diversificado y más globalizado, 

en rol de los gobiernos locales no sólo no se ve debilitado, sino que experimenta un 

fuerte impulso. Intentando formular más sintéticamente los argumentos del nuevo 

localismo, deberíamos referirnos a dos variables fundamentales: la diversificación de 

las demandas sociales y la globalización de la economía.30 (BRUGUÉ e GOMÀ, 

1998a, p. 18). 

 

 
29 São os territórios que decidem e fazem políticas, com base em um processo claro de repolitização, que pode 

estar relacionado aos processos de descentralização e à participação e empoderamento. (tradução livre) 
30 A tese da nacionalização – como apontamos em nossa hipótese inicial – foi superada na última década por um 

processo que a literatura especializada identifica com o rótulo de novo localismo. A tese do novo localismo postula 

que, em um ambiente cada vez mais diversificado e globalizado, o papel dos governos locais não apenas não é 

enfraquecido, mas também experimenta um forte impulso. Tentando formular de forma mais sintética os 

argumentos do novo localismo, devemos nos referir a duas variáveis fundamentais: a diversificação das demandas 

sociais e a globalização da economia. (tradução livre) 
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 O acesso à informação por parte da sociedade, que a torna mais consciente, 

questionadora e crítica; o processo constante de fragmentação social; a reestruturação das 

referências de identidade coletiva; a mudança do paradigma produtivo do fordismo para a 

acumulação flexível; o desemprego e a centralidade dos territórios, são algumas das mudanças 

que impactam a esfera local. As formas de governo, que até então eram centralizadas e 

universalistas (Estado de bem-estar tradicional) passam aos poucos para um paradigma mais 

descentralizado e voltado para o local, exigindo dos governos locais a oferta de políticas de 

serviços específicos para essas localidades: 

 

En pocas palabras, se amplía substancialmente la capacidad de ofrecer políticas y 

servicios desestandarizados, territorializables y con fuertes componentes de 

personalización. En este marco, los gobiernos locales presentan dos diferenciales 

positivos de capacidad: en el terreno de la diagnosis y recepción de 

demandas/necesidades muy segmentadas, y en el terreno de las posibilidades de 

flexibilización de la oferta de servicios.31 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, pp. 43-44). 

 

 Que serviços são esses? Os autores entendem que são um conjunto de ações públicas 

locais articuladas junto a pessoas, grupos e comunidades que buscam o desenvolvimento 

sociocomunitário por meio de relações que possibilitem integração, apoio e participação dos 

diversos atores públicos. Esses serviços são baseados em políticas que atuam na promoção de 

habilidades sociais e ao mesmo tempo combatendo todo tipo de dependência e exclusão. Nesse 

sentido, o desenho dessas políticas públicas locais é composto por três ideias-chave: a 

repolitização, a estratégia e a participação (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a). Para esses 

pesquisadores, a hipotética superação do Estado-nação é um exemplo disso, pois  

 

las jerarquías de gobierno se desmoronan para reaparecer bajo la apariencia de una 

compleja red de actores y relaciones. Una red donde los representantes locales dejan 

de ser un simple eslabón en la cadena de mando para convertirse en actores políticos 

y económicos relevantes32 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, p. 19).  

 

Os países que avançaram no novo localismo se caracterizam pela emergência na 

revalorização do local, do território, bem como na repolitização dos governos locais. Essa 

mudança de paradigma que valoriza o território com suas estruturas sociais mais fragmentadas, 

 
31 Em poucas palavras, a capacidade de oferecer políticas e serviços padronizados, territorializados e com fortes 

componentes de personalização é substancialmente ampliada. Nesse contexto, os governos locais apresentam dois 

diferenciais positivos de capacidade: no campo do diagnóstico e atendimento de demandas/necessidades muito 

segmentadas, e no campo das possibilidades de flexibilizar a oferta de serviços. (tradução livre) 
32 As hierarquias do governo desmoronam para reaparecer sob o disfarce de uma complexa rede de atores e 

relacionamentos. Uma rede em que os representantes locais deixam de ser um elo simples na cadeia de comando 

para se tornarem atores políticos e econômicos relevantes. (tradução livre) 
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cujas identidades coletivas possuem um caráter mais experiencial e comunitário, exige formas 

de governo que atuem em diversos níveis, que sejam projetadas com base em: a) uma agenda 

pública local mais complexa; b) novos papéis das políticas públicas, voltados principalmente 

para a estratégia; c) novos estilos de governo local relacional; d) e orientadas para parcerias 

intergovernamentais e entre o público e privado. (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a). 

 Em relação a uma agenda pública mais complexa, as ofertas de serviços públicos são 

estruturadas com base em políticas locais, podendo ser divididas em três grandes grupos: 1) 

Políticas de promoção econômica local ou iniciativas de desenvolvimento econômico local que 

abrangem a) políticas de promoção no âmbito empresarial (inovação e atração), b) políticas de 

emprego e recursos humanos (formação e ocupação), c) políticas de desenvolvimento territorial 

(centralidades e infraestruturas), d) políticas de desenvolvimento comunitário (cooperação e 

serviços); 2) Políticas locais de bem-estar social ou programas de serviços pessoais que 

envolvem a) políticas voltadas para questões sociais e sanitárias, além do combate à exclusão 

(serviços sociais, saúde e consumo) e b) políticas socioculturais em prol da dinamização 

comunitária (cultura, educação, juventude); e 3) Políticas urbanas e territoriais (BRUGUÉ e 

GOMÀ, 1998a). 

 No tocante aos novos papéis das políticas públicas baseadas num pensamento 

estratégico, esses autores evidenciam as iniciativas de desenvolvimento econômico, e por mais 

paradoxal que possa parecer, o interesse pela dimensão local está cada vez mais evidente no 

processo de globalização. Além disso, há a necessidade de um estilo de design relacional das 

políticas locais que contenha parcerias entre diversos atores institucionais, característica base 

desse novo localismo, como por exemplo: 

 

los partenariados de promoción económica y urbanística, o los acuerdos y convenios 

interinstitucionales que rigen el desarrollo de los programas municipales de servicios 

personales en coherencia con las redes educativas, sanitarias o culturales de alcance 

nacional o estatal.33 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, p. 35). 

 

 Nesse quesito, o conceito de parceria é primordial, pois no novo localismo há a 

consciência de que as autoridades locais de forma solitária não dispõem das forças necessárias 

para pôr em prática todas as ações planejadas. Ademais, os governos locais dependem de 

múltiplos fatores, como o financeiro, por exemplo, que dificilmente podem obter sem o apoio 

e cooperação de outros atores sociais, políticos ou econômicos. Uma parceria é definida como 

 
33 As parcerias para o desenvolvimento econômico e urbano, ou os acordos e acordos interinstitucionais que regem 

o desenvolvimento de programas municipais de serviços pessoais em coerência com as redes educacionais, de 

saúde ou culturais nacionais ou estaduais. (tradução livre) 
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um acordo entre organizações e/ou instituições que envolve a coordenação dos elementos 

previamente delineados no âmbito de iniciativas locais que vinculam os diferentes atores 

relacionados à promoção econômica e atualmente representam a forma principal de articulação 

em prol do desenvolvimento econômico local. Essas parcerias podem ocorrer 1) por meio de 

iniciativas empresariais de desenvolvimento econômico, 2) por meio de vínculos estratégicos 

entre empresas, 3) entre parceiros de desenvolvimento econômico, 4) por meio de agências de 

promoção, 5) entre representantes empresariais e outros órgãos coletivos, 6) através de 

iniciativas lideradas pelo setor público, mas que envolvam diversos atores institucionais, 7) 

pelas agências de desenvolvimento e 8) também por comitês empreendedores. (BENNETT, 

KREBS, 1991 apud BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a). “Al margen de las peculiaridades de los 

distintos tipos de partenariado, parece una opinión generalizada que la colaboración público-

privado representa la mejor fórmula para desarrollar programas de desarrollo local”34 

(BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, p. 123), mais conhecida no Brasil como as PPP´s ou parcerias 

público-privadas.  

É impossível sobreviver nesse mercado globalizado como um ator independente e 

solitário sem estabelecer alianças ou acordos de colaboração entre empresas e outros atores 

governamentais. Em suma, toda esta realidade converge para a geração de um novo panorama: 

o território em rede (BRUGUÉ, GOMÀ e SUBIRATS, 2005), semelhante ao que no Brasil 

denomina-se arranjos produtivos locais (APL´s). 

 Do ponto de vista de Barreiro (1998), para que o desenvolvimento local ocorra, a ação 

conjunta dos diversos agentes e atores voltados às atividades econômicas locais, chamada de 

parceria econômica local, é condição sine qua non. É oportuno frisar que nesse território em 

rede, a capacidade dos governos locais está intrinsecamente vinculada às relações que são 

estabelecidas com os múltiplos atores públicos e privados.  

 

La nueva governance, por lo tanto, responde a la complejidad del momento asumiendo 

y provocando una doble complejidad: operar desde la interacción vertical (multinivel) 

y desde la incorporación de un número creciente de actores (red)35 (BRUGUÉ, 

GOMÀ e SUBIRATS, 2005, p. 2).  

 

 

 
34 Além das peculiaridades dos diferentes tipos de parcerias, parece uma opinião geral que a colaboração público-

privada representa a melhor fórmula para o desenvolvimento de programas de desenvolvimento local. (tradução 

livre) 
35 A nova governança, portanto, responde à complexidade do momento assumindo e causando uma dupla 

complexidade: operando a partir da interação vertical (multinível) e da incorporação de um número crescente de 

atores (rede). (tradução livre) 
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Sobre o assunto, merece destaque o pensamento de Tomaney (2010): 

 

Such approaches require strong and adaptable local institutions, such as regional 

development agencies, which are increasingly commonplace around the world. At the 

same time, such approaches require the involvement of a wide range of 

stakeholders and mechanisms for identifying assets in the local economy that can 

be the basis for local growth strategies.36 (TOMANEY, 2010, p. 6) (grifo nosso) 

 

Além dessas parcerias que são imprescindíveis, outros pontos se fazem necessários 

quando se pensa no desenvolvimento local, partindo do pressuposto de uma iniciativa 

estratégica que não seja imediatista e conduza a um planejamento adequado. Barreiro (1998) 

explica que essa característica é exigida quando se planeja o desenvolvimento local em médio 

e longo prazo, o que se torna um enorme desafio, pois na maioria das vezes, a lógica 

institucional dos governos locais é imediatista. Tomaney (2010) defende que as abordagens de 

desenvolvimento local bem sucedidas tem no seu centro a valorização do capital humano e a 

promoção da inovação, bem como a característica de processo em longo prazo.  

 Estudos recentes, como o de Iammarino, Rodríguez-Pose e Storper (2017), falam desse 

novo paradigma como “place-sensitive distributed development policy”37, no qual pode 

destacam-se as estratégias de desenvolvimento para regiões de baixo crescimento, tais como: 

investimento em infraestrutura, com ênfase nas conexões intra periféricas; políticas ativas para 

o mercado de trabalho, destacando-se a inserção das mulheres e jovens nesse ambiente; o 

incentivo à criação de startups; a valorização do capital humano por meio de uma educação 

com qualidade, seja nas disciplinas das ciências naturais ou sociais, além de uma reforma nos 

níveis primários e secundários da educação, no intuito de promover uma maior integração 

cultural; a modernização das estruturas de governança local; a formação técnica e profissional 

adequadas às habilidades e competências profissionais do mercado; parcerias entre 

universidades e empresas face à transferência de tecnologia e inovação; e o apoio a redes sociais 

e culturais. 

 Em outra pesquisa sobre o desenvolvimento em regiões de baixo crescimento ou 

estagnadas, Rodríguez-Pose e Ketterer (2018) lembram que a maior preocupação das políticas 

públicas diz respeito a necessidade de aumentar o dinamismo econômico dessas regiões. Os 

autores defendem que as condições institucionais como a qualidade do governo e suas políticas, 

 
36 Tais abordagens exigem instituições locais fortes e adaptáveis, como agências de desenvolvimento regional, que 

são cada vez mais comuns em todo o mundo. Ao mesmo tempo, essas abordagens exigem o envolvimento de uma 

ampla gama de partes interessadas e mecanismos para identificar ativos na economia local que possam ser a base 

para estratégias de crescimento local. (tradução livre) 
37 política compartilhada de desenvolvimento sensível ao local. (tradução livre) 
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afetam diretamente nos resultados dos planejamentos de desenvolvimento, como por exemplo, 

o investimento ou não em educação ou a valorização do capital humano. Esse estudo “(...) 

highlights the relevance of human capital and education for a region’s future growth prospects, 

as well as for preparing regions to weather the risks associated with economic downturns”38 

(RODRÍGUEZ-POSE e KETTERER, 2018, p. 19).  

Os resultados indicam que, nas regiões de baixo crescimento da Europa, a qualidade do 

governo e suas condições institucionais, incluindo suas políticas, são instrumentos catalisadores 

para o desenvolvimento econômico local, bem como fator decisivo para conter o declínio 

econômico dessas regiões. Além do mais, os resultados confirmam que as regiões onde há 

melhor dotação de capital humano e capacidade de inovação, são as que obtiveram um 

desempenho consideravelmente melhor. Por fim, essa pesquisa reafirma o entendimento em 

que “development strategies need to be specifically tailored to the conditions of every territory 

– that is, the implementation of place-based policies”39 (RODRÍGUEZ-POSE e KETTERER, 

2018, p. 35). 

Brugué e Gomà apresentam cinco pontos essenciais para o desenvolvimento local: 

 

1) La definición estratégica de una trayectoria propia de desarrollo que sea capaz de 

aprovechar las oportunidades de la globalización económica. 

2) La potenciación y el aprovechamiento de redes de cooperación formadas por los 

más diversos actores económicos locales. 

3) Priorizar recursos intangibles, como la formación, las comunicaciones o la 

innovación tecnológica. 

4) Conocer los mercados y desarrollar las líneas de acceso a los mismos a partir de 

ventajas competitivas propias. 

5) Generar un clima local favorable a los negocios, potenciando los atractivos del 

territorio y articulando adecuadamente las políticas económicas con las sociales.40 

(BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, p. 124) 

 

 Estes pontos são alcançados com o auxílio de outros atores públicos ou privados, melhor 

dizendo, “los territorios con mayores probabilidades de éxito económico son los que movilizan 

los actores públicos o privados capaces de estimular sus recursos estratégicos y, de este modo, 

 
38 (...) destaca a relevância do capital humano e da educação para as perspectivas de crescimento futuro de uma 

região, bem como para preparar as regiões para enfrentar os riscos associados a crises econômicas. (tradução livre) 
39 as estratégias de desenvolvimento precisam ser especificamente adaptadas às condições de cada território, isto 

é, a implementação de políticas locais. (tradução livre) 
40 1) A definição estratégica de uma trajetória de desenvolvimento capaz de aproveitar as oportunidades da 

globalização econômica. 

2) O empoderamento e aproveitamento das redes de cooperação formadas pelos mais diversos atores econômicos 

locais. 

3) Priorizar recursos intangíveis, como treinamento, comunicação ou inovação tecnológica. 

4) Conhecer os mercados e desenvolver as linhas de acesso a eles a partir de suas próprias vantagens competitivas. 

5) Gerar um clima local favorável às empresas, aumentando a atratividade do território e articulando 

adequadamente políticas econômicas e sociais. (tradução livre) 
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aprovechar las oportunidades de la globalización económica”41 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, 

p. 124). Os programas e políticas devem ser articulados com base em estratégias pautadas na 

dinâmica comunitária ou coletiva.  

 

Las políticas locales de desarrollo económico – por medio de un abanico de iniciativas 

de desarrollo – pretenden hacer del territorio el eje básico de un proyecto económico, 

donde actores públicos, privados y asociativos confluyan en un horizonte 

estratégico.42 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998b, pp. 575-576). 

 

Sobre este aspecto da parceria, os pesquisadores espanhóis concluem: 

 

En todos los ámbitos sectoriales y en todos los ejemplos analizados encontramos un 

rasgo común: el diseño y la ejecución compartida de las políticas locales. Parece que 

ya nadie se considera capaz de emprender acciones en solitario y que, 

consecuentemente, la búsqueda de alianzas, compromisos y colaboraciones con otras 

Administraciones, con la sociedad civil, con el sector mercantil o con quien sea es un 

rasgo característico del gobierno municipal.43 (BRUGUÉ, GOMÁ, 1998a, p. 264) 

 

 Nesse território em rede, “el primer nivel se refiere a un espacio físico y el segundo a 

un espacio virtual. Se trata de espacios diferentes, pero compatibles entre ellos: la ciudad es 

simultáneamente física y virtual, próxima y relacional”44 (BRUGUÉ, GOMÀ e SUBIRATS, 

2005, p. 3). De acordo com Barreiro (1998),  

 

la base territorial para el desarrollo económico local no coincide necesariamente con 

la delimitación municipal y exige, por tanto, la configuración de nuevos espacios 

territoriales adecuados para el impulso de iniciativas económicas competitivas.45 

(BARREIRO, 1998, pp. 145-146) 

 

 

 
41 Os territórios com maior probabilidade de sucesso econômico são aqueles que mobilizam atores públicos ou 

privados capazes de estimular seus recursos estratégicos e, assim, aproveitar as oportunidades da globalização 

econômica. (tradução livre) 
42 As políticas locais de desenvolvimento econômico – por meio de uma série de iniciativas de desenvolvimento – 

visam tornar o território o eixo básico de um projeto econômico, onde atores públicos, privados e associativos 

convergem em um horizonte estratégico. (tradução livre) 
43 Em todas as áreas setoriais e em todos os exemplos analisados, encontramos uma característica comum: o design 

e a execução compartilhada de políticas locais. Parece que ninguém é considerado capaz de empreender ações 

individuais e que, consequentemente, a busca de alianças, compromissos e colaborações com outras 

administrações, com a sociedade civil, com o setor comercial ou com qualquer pessoa é uma característica do 

governo municipal. (tradução livre) 
44 O primeiro nível refere-se a um espaço físico e o segundo a um espaço virtual. São espaços diferentes, mas 

compatíveis entre eles: a cidade é simultaneamente física e virtual, próxima e relacional. (tradução livre) 
45 A base territorial para o desenvolvimento econômico local não coincide necessariamente com a delimitação 

municipal e, portanto, requer a configuração de novos espaços territoriais adequados para a promoção de iniciativas 

econômicas competitivas. (tradução livre) 
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Nessa perspectiva, cabe aos Estados e aos governos locais promover a colaboração entre 

os municípios, territórios ou regiões: 

 

De forma similar, las regiones deberían fomentar la colaboración entre sus municipios 

y sus actores internos para ser competitivas; y los Estados deberían promover la 

colaboración entre sus regiones y sus actores para ser competitivos 

internacionalmente. En otras palabras, los municipios compiten entre ellos pero han 

de colaborar para dar coherencia a proyectos regionales; las regiones compiten entre 

ellas pero al mismo tiempo han de colaborar desde una óptica estatal; y los Estados 

también compiten entre ellos pero deberían cooperar para generar un determinado 

orden internacional.46 (BRUGUÉ, GOMÀ e SUBIRATS, 2005, p. 6) 

 

 Essas parcerias visam o desenvolvimento econômico local, na concepção de que todos 

os atores da rede são beneficiados, ao mesmo tempo em que partem da premissa que o 

desenvolvimento social se dá juntamente com o desenvolvimento econômico. Para tal intento, 

o papel dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento econômico local é imprescindível. 

Brugué e Gomà (1998a) os denominam estimuladores ou promotores econômicos locais, que 

tem a tarefa de estimular a capacidade dos municípios para o desenvolvimento e geração de 

riqueza. Cabe também a esses promotores econômicos locais: 

 

1) Estimular el crecimiento económico a partir de políticas de ocupación, de fomento 

de los beneficios empresariales o de distribución de ventajas impositivas. 

2) Generar liderazgo y orientación en un entorno cada vez más cambiante y turbulento. 

3) Minimizar la vulnerabilidad de las economías locales frente a las fuerzas externas 

del mercado47 (BOWEN apud BRUGUÉ, GOMÀ, 1998a, p. 121). 

  

 Percebe-se, ainda, que as iniciativas em prol do desenvolvimento local não excluem o 

contexto mais amplo ou global. Essas iniciativas tem por objetivo assegurar a competitividade 

da economia de determinado município, oferecendo uma visão em médio e longo prazo em 

relação a economia daquele local e sua região, ao mesmo tempo que busca o suporte necessário 

dos atores públicos no que tange à direção e orientação para o processo constante de melhoria 

e adaptação. Sendo assim, a competitividade, a visão estratégica e a liderança, são palavras-

chave nesse novo localismo que tem o território em rede.  

 
46 Da mesma forma, as regiões devem incentivar a colaboração entre seus municípios e seus atores internos para 

serem competitivas; e os Estados devem promover a colaboração entre suas regiões e seus atores para serem 

competitivos internacionalmente. Em outras palavras, os municípios competem entre si, mas precisam colaborar 

para dar coerência aos projetos regionais; as regiões competem entre si, mas ao mesmo tempo precisam colaborar 

da perspectiva do estado; e os estados também competem entre si, mas devem cooperar para gerar uma certa ordem 

internacional. (tradução livre) 
47 1) Estimular o crescimento econômico com base em políticas de emprego, promoção de benefícios comerciais 

ou de distribuição de vantagens fiscais; 2) Gerar liderança e orientação em um ambiente cada vez mais mutável e 

turbulento; 3) Minimizar a vulnerabilidade das economias locais às forças externas do mercado. (tradução livre) 
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 Nessa relação estreita entre mercado e Estado, Brugué e Gomà (1998a) apresentam uma 

visão “conciliadora”, semelhante aos pensamentos de Furtado (2011), Sen (2010) e Kaztman 

(1999): 

 
El reconocimiento de una multiplicidad de actores en tanto que protagonistas en la 

definición de las estrategias de desarrollo. Las IDE (las iniciativas de desarrollo 

económico) no confían ni en la mano invisible del mercado (IPE – las iniciativas de 

promoción empresarial) ni en la mano visible de la intervención pública (ILO – las 

iniciativas locales de ocupación), sino en el compromiso de un conjunto de actores 

que acuerdan unos objetivos de futuro y que trabajan coordinadamente a partir de unas 

líneas de actuación coherentes. Sin perjuicio de los consensos y los compromisos que 

deban alcanzarse, los poderes cuenta a todos los actores, pero también han de ser 

conscientes de sus responsabilidades de coordinación y de la necesidad de ejercer un 

liderazgo capaz de ordenar los múltiples intereses que se dan cita en las políticas de 

PEL.48 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, p. 126) 

 

 Dentre as iniciativas de desenvolvimento local que mais obtém destaque, estão àquelas 

voltadas para a qualificação profissional, para a qualidade do capital humano existente e a 

capacidade da localidade em gerar um clima atrativo para a implantação de indústrias, em outras 

palavras, estratégias voltadas para a educação e criação de empregos (BARREIRO, 1998). 

Marques et al. (2018, p. 53) ao realizar uma análise para o Plano Diretor Municipal do 

concelho do Porto em Portugal, diz que “a disponibilidade e a qualificação do capital humano 

constituem recursos fundamentais para a competitividade dos territórios e para os processos de 

crescimento económico”, todavia, Faggian e McCann (2009) afirmam que analisar a influência 

do capital humano no desenvolvimento local é um tema complexo, no entanto, não deixa de ser 

um fator decisivo para que o desenvolvimento ocorra. Sem dúvida, “el factor humano ha 

adquirido en los últimos años una centralidad que lo ha convertido en elemento esencial para 

cualquier proyecto de desarrollo”49 (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a, pp. 129-130). É nesse sentido 

que a educação se torna um instrumento essencial para o desenvolvimento local.  

Na opinião de Brugué e Gomà (1998a, p. 266), 

 

 

 
48 O reconhecimento de uma multiplicidade de atores como protagonistas na definição de estratégias de 

desenvolvimento. As iniciativas de desenvolvimento econômico (IDE) não se apoiam na mão invisível do mercado 

(IPE – iniciativas de promoção empresarial) ou na mão visível da intervenção pública (ILO – iniciativas de 

emprego local), mas no compromisso de um grupo de atores que concordam com os objetivos futuros e trabalham 

em coordenação com base em linhas de ação coerentes. Sem prejuízo do consenso e dos compromissos que devem 

ser alcançados, os poderes está em todos os atores, mas estes também devem estar cientes de suas responsabilidades 

de coordenação e da necessidade de exercer uma liderança capaz de ordenar os múltiplos interesses que se 

encontram em políticas de promoção econômica local. (tradução livre) 
49 O fator humano adquiriu nos últimos anos uma centralidade que o tornou um elemento essencial para qualquer 

projeto de desenvolvimento. (tradução livre) 
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las políticas locales de bienestar (los servicios personales) desde su objetivo matriz de 

corregir desigualdades y dotar de cohesión y dinamismo a las comunidades locales, 

se proyectan hacia la esfera económica por medio de un abanico de estrategias 

educativas orientadas a poner a disposición del desarrollo local un capital humano con 

altos niveles de formación.50 

 

 Em síntese, Brugué e Gomà (1998a) apresentam o modelo de design integrado de 

políticas locais (ver Figura 5), que possui três objetivos interagindo entre si, com base no marco 

conceitual sobre o novo localismo, sendo: 1) a integração econômica das relações sociais, 2) a 

integração territorial das relações econômicas, e 3) a integração social das relações territoriais, 

pois esse modelo nada mais é do que uma triangulação das políticas necessárias para a 

construção da sociedade pautadas no desenvolvimento local, quer dizer, as políticas locais de 

bem-estar, as políticas de promoção econômica local e as políticas urbanas. Essa integração 

entre políticas se dá também entre as cidades e os territórios, na tentativa de contemplar o 

binômio local/global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50As políticas locais de bem-estar (serviços pessoais), com o objetivo principal de corrigir as desigualdades e 

proporcionar coesão e dinamismo às comunidades locais, são projetadas na esfera econômica por meio de uma 

série de estratégias educacionais orientadas a disponibilizar um capital humano com altos níveis de treinamento 

em prol do desenvolvimento local. (tradução livre) 
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Figura 5 – Modelo de design integrado de políticas locais 

 

   Fonte: Elaborado a partir de Brugué e Gomà (1998a, p. 267). 

 

Os autores acreditam que esse panorama seja o desafio mais crucial do que eles chamam 

de nova governança no novo localismo. Pensar e agir no local com visão estratégica no que 

ocorre globalmente é certamente uma tarefa complexa e desafiadora. Não é à toa que “desde 

las preocupaciones medioambientales se ha hecho popular la expresión ‘pensar global, actuar 

local’, pero nuestra apuesta pasa por complementar este enunciado con su opuesto, ‘pensar 

local, actuar global’”51 (BRUGUÉ, GOMÁ e SUBIRATS, 2005, p. 7). 

 Por outro lado, Mendez (2016) traz ao debate acadêmico a discussão sobre os 

instrumentos necessários para renovar as economias urbanas em tempos de crise, apresentando 

uma hierarquia de recursos locais necessários para que haja verdadeiramente um processo de 

inovação e desenvolvimento (ver figura 6). 

 

 
51 Desde as preocupações ambientais, a expressão "pensar global, agir local" tornou-se popular, mas nosso 

compromisso é complementar essa afirmação com o seu oposto, "pensar local, agir globalmente”. (tradução livre) 
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Figura 6 – Hierarquia dos recursos locais para inovação 

 
        Fonte: Mendez (2016, p. 13). 

 

Na base da pirâmide, caracterizados por recursos materiais, estão o capital físico 

(equipamentos e infraestrutura), capital produtivo (empresas e arranjos produtivos locais) e 

capital financeiro. Acima dessa base piramidal, não mais como recursos materiais, mas 

imateriais ou intangíveis, encontram-se o capital humano (nível de formação e as 

competências), o capital relacional (confiança e colaboração) e o capital institucional (valores, 

comportamentos, normas, convenções). No topo da pirâmide está o capital cognitivo ou 

simplesmente o conhecimento, seja ele analítico, sintético ou simbólico. 

 Essa hierarquia de recursos demonstra que a construção de uma cidade ou região 

inovadora “exigirá cierta complementariedad entre la innovación económica y la innovación 

social”52 (MENDEZ, 2016, p. 10). Ressalta-se que a formação desse capital físico, 

caracterizado por equipamentos e infraestruturas, deve priorizar a construção de centros 

educativos de qualidade, e dos respectivos recursos adequados para a manutenção deles 

(MENDEZ, 2013 e 2016). 

 Capello, Caragliu e Nijkamp (2011) explicam que o crescimento de uma determinada 

localidade resulta de um somatório, ou melhor, de uma presença equilibrada de elementos 

tangíveis e intangíveis que se originam nas esferas social e econômica: 

 

 
52 Exigirá alguma complementaridade entre inovação econômica e inovação social. (tradução livre)  
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The success of a territorial system therefore does not depend solely on the quantity 

and quality of the material resources with which it is endowed. It also, and crucially, 

depends on the richness of cognitive elements, or the way individuals think and 

behave. Because capital is hyper-mobile, the competitiveness of regions depends on 

intangible resources and their development. Intangible elements connected with 

culture and innovative capacity accumulate through slow processes of individual and 

collective learning fuelled by information, interaction, and investments in research 

and training.53 (CAPELLO, CARAGLIU e NIJKAMP, 2011, p. 390) 

 

 Esses autores estão enfatizando o que denominam de capital territorial, termo utilizado 

inicialmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 

2001. Nesse conceito, se sobressaem: 

 
All material and non-material elements that characterize a regional system. We 

identify a particular subset of variables which may be responsible for fostering 

socioeconomic interactions and mutual understanding in a spatially-bounded context: 

those variables are the cognitive mechanisms that characterize our definitions of 

agglomeration economies, social and relational capital, knowledge receptivity and 

local governance.54 (CAPELLO, CARAGLIU e NIJKAMP, 2011, p. 400). 

 

No que diz respeito à noção de capital territorial, Camagni e Capello (2013) apontam os 

mais diversos elementos, seja do tipo não material, cognitivo e relacional – que acrescentam e 

não substituem – aos elementos mais tradicionais, materiais e funcionais existentes nos 

territórios. Foram definidas diferentes classes para o capital territorial: a) bens e recursos 

públicos; b) bens tangíveis intermediários; c) capital fixo privado; d) capital social, que é uma 

espécie de “cola” que mantém a coesão entre as comunidades; e) capital relacional; f) capital 

humano; g) economias de clusters; h) redes de cooperação; e i) serviços privados. Como se 

pode depreender, o capital territorial é fundamental para a definição de políticas de 

desenvolvimento territorial, pois cada região possui suas peculiaridades e capacidades 

específicas, e destas, possam tirar o melhor proveito dos recursos disponibilizados e/ou 

existentes.  

Para acrescentar nessa discussão sobre as abordagens de desenvolvimento local, vale a 

pena deter-se sobre um novo paradigma que tem permeado praticamente todos os planos de 

 
53 O sucesso de um sistema territorial, portanto, não depende apenas da quantidade e qualidade dos recursos 

materiais com os quais é dotado. Também, e crucialmente, depende da riqueza de elementos cognitivos ou da 

maneira como os indivíduos pensam e se comportam. Como o capital é muito difuso, a competitividade das regiões 

depende de recursos intangíveis e de seu desenvolvimento. Elementos intangíveis relacionados a cultura e a 

capacidade inovadora se acumulam através de processos lentos de aprendizado individual e coletivo, alimentados 

por informações, interação e investimentos em pesquisa e treinamento. (tradução livre) 
54 Todos os elementos materiais e não materiais ou intangíveis que caracterizam um sistema regional. 

Identificamos um subconjunto específico de variáveis que podem ser responsáveis por promover interações 

socioeconômicas e entendimento mútuo em um contexto espacialmente limitado: essas variáveis são os 

mecanismos cognitivos que caracterizam nossas definições de economias aglomeradas, capital social e relacional, 

receptividade ao conhecimento e governança local. (tradução livre) 
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desenvolvimento territorial na Europa atualmente, que é a especialização inteligente. Este 

conceito surge a partir de apontamentos teóricos de um grupo de pesquisa sobre inovação 

(Knowledge for Growth Expert Group) criado em 2005 por Janez Potocnik, que era Comissária 

Europeia de Pesquisa. Mesmo tendo origem em um grupo, o conceito tornou-se conhecido e 

associado a Dominique Foray, presidente do já citado grupo de pesquisa (MORGAN, 2015). 

Foray (2014) justifica de forma muito simples o surgimento da ideia da especialização 

inteligente:  

 

The notion of smart specialisation defines, therefore, a virtuous process of 

diversification through the local concentration of resources and competences in a 

certain number of new domains that represent possible paths for transformation of 

productive structures. Turning now to the notion of smart specialisation strategy, this 

involves putting in place a process whereby such a dynamic of new speciality 

development can be facilitated thanks to punctual and targeted governmental 

intervention in order to support in a preferential way the most promising new activities 

in terms of discovery, experimentation, potential spillover and structural changes.55 

(FORAY, 2014, pp. 492-493) 

 

 Dessa forma, implica pôr em prática um processo dinâmico de desenvolvimento em que 

os vários atores institucionais possam se relacionar por meio de uma intervenção pontual do 

Estado, no intuito de apoiar as atividades mais promissoras e auxiliar nas mudanças estruturais 

requeridas nas regiões. “In short, Smart Specialisation is about generating unique assets and 

capabilities based on the region's distinctive industry structures and knowledge bases”56 (FORAY, 

2012, p. 11), em outras palavras,  

 

the goal of a smart specialisation strategy is therefore to favour the emergence and 

development of a few “innovation microsystems” dealing with particular market 

niches and mostly related to existing productive structures and assets in order to 

transform them through R&D and innovation (structural changes).57 (FORAY, 2014, 

p. 492) 

 

 
55 A noção de especialização inteligente define, portanto, um processo virtuoso de diversificação por meio da 

concentração local de recursos e competências em um certo número de novos domínios que representam possíveis 

caminhos para a transformação de estruturas produtivas. Voltando agora à noção de estratégia de especialização 

inteligente, isso envolve a implementação de um processo pelo qual essa dinâmica de desenvolvimento de novas 

especialidades possa ser facilitada, graças à intervenção governamental pontual e direcionada, a fim de apoiar de 

maneira preferencial as novas atividades mais promissoras em termos de descoberta, experimentação, 

potencialidades e mudanças estruturais. (tradução livre) 
56 Em suma, a Especialização Inteligente visa gerar ativos e capacidades exclusivos, alicerçada nas estruturas e 

bases de conhecimento características da indústria da região. (tradução livre) 
57 O objetivo de uma estratégia de especialização inteligente é, portanto, favorecer o surgimento e o 

desenvolvimento de alguns "microssistemas de inovação" que lidam com nichos de mercado específicos e 

principalmente relacionados às estruturas e ativos produtivos existentes, a fim de transformá-los por meio de P&D 

(pesquisa e desenvolvimento) e inovação (mudanças estruturais). (tradução livre) 
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 Ainda sobre o conceito da especialização inteligente, Foray (2012) explica sucintamente 

as duas principais razões:  

 

Firstly, it links research and innovation with economic development in novel ways 

such as the entrepreneurial process of discovery and the setting of priorities by policy 

makers in close cooperation with local actors;  

Secondly, this process is carried out with an eye on the outside world, forcing regions 

to be ambitious but realistic about what can be achieved while linking local assets and 

capabilities to external sources of knowledge and value chains. However, while each 

regional or national strategy will share common features, the place based approach 

shows us that understanding the local context is crucial in their successful design.58 

(FORAY, 2012, pp. 15-16) 

 

 O autor deixa evidente que um dos pontos principais dessa abordagem é dar subsídios 

para uma formação adequada e coerente ao capital humano existente nas próprias regiões em 

que se pretende o desenvolvimento local:  

 

The human capacities and resources formed by the region, thanks in particular to its 

higher education, professional training and research programmes, will constitute “co-

specialised assets” – in other words the regions and their assets have mutual needs and 

attraction for one other – which accordingly reduces the risk of seeing these resources 

go elsewhere.59 (FORAY, DAVID e BRONWYN, 2009, p. 3-4) 

 

 Nessa explanação são abordadas características como a identificação de investimentos 

associados às instituições educacionais e de treinamento vinculadas ao desenvolvimento de 

tecnologias; o apoio no diagnóstico e informações sobre as demandas do mercado no setor 

tecnológico, inclusive com a disponibilidade de pesquisadores líderes para as regiões; e a 

formação de profissionais locais que atuem no processo de avaliação e melhorias contínuas, 

bem como da manutenção da tecnologia utilizada.  

 Para Carayannis e Grigoroudis (2016, p. 31), a “Smart specialization emerges as a key 

element for place-based innovation policies”60, além de ser imprescindível para a abordagem 

por eles defendida – Quadruple Helix –, que supõe ser a sociedade um elemento essencial nos 

 
58 Em primeiro lugar, vincula pesquisa e inovação ao desenvolvimento econômico por vias inovadoras, como o 

processo empreendedor de descoberta e o estabelecimento de prioridades pelos formuladores de políticas em 

estreita cooperação com os atores locais;  

Em segundo lugar, esse processo é realizado de olho no mundo exterior, forçando as regiões a serem ambiciosas, 

mas realistas sobre o que pode ser alcançado, ao vincular recursos e capacidades locais a fontes externas de 

conhecimento e cadeias de valor. No entanto, embora cada estratégia regional ou nacional compartilhe 

características comuns, a abordagem baseada no local mostra que a compreensão do contexto local é crucial em 

seu design bem-sucedido (tradução livre); 
59 Os recursos humanos formados pela região, em particular graças ao seu ensino superior, treinamento profissional 

e programas de pesquisa, constituirão "ativos co-especializados" – em outras palavras, as regiões e seus ativos têm 

necessidades e atração mútuas – o que reduz o risco de ver esses recursos irem para outro lugar. (tradução livre) 
60 A especialização inteligente surge como um elemento-chave para políticas de inovação baseados no local. 

(tradução livre) 
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processos de inovação, juntamente com a indústria, o governo e as instituições de ensino, 

destacando-se àquelas voltadas para a pesquisa. Nessa abordagem, quatro subsistemas 

(educacional, econômico, político, social) promovem a troca mútua de conhecimentos. A ideia 

é que nesse contexto, as perspectivas dos subsistemas se relacionem de forma equilibrada e 

integrada umas com as outras em prol do desenvolvimento local: 

 

The Quadruple Helix concept can thus serve as an architectural innovation blueprint 

that simultaneously engages (in a dynamically balanced top-down and bottom-up 

way) four sectoral perspectives (from the top-down angle of government, university, 

and industry, as well as from the bottom-up angle of civil society). (...) A combination 

of these four perspectives aims to conceptualize, contextualize, design, implement, 

and evolve smart, sustainable, and inclusive growth-driving entrepreneurship and 

innovation ecosystems (as well as clusters, networks and other agglomerations) at the 

regional level.61 (CARAYANNIS e GRIGOROUDIS, 2016, p. 38). 

 

Portanto, percebe-se claramente a relação entre a “Quadruple Helix” e a “Smart 

Specialization”, pois esta última defende uma estratégia regional para a inovação que promova 

medidas num espectro horizontal e com base em políticas neutras que sejam destinadas a 

melhorar as condições e capacidades das instituições de ensino, do capital humano, da 

infraestrutura em tecnologia, em pesquisa etc. (FORAY e GOENAGA, 2013).  

De fato, a especialização inteligente surge como um fator chave para as políticas de 

desenvolvimento na Europa (BARCA, 2009), tendo como cinco princípios elementares: 1) 

granularidade (políticas concentradas em atividades e não em setores empresarias; 2) 

valorização das descobertas empreendedoras; 3) diversificação especializada (necessidade de 

mudança sempre que preciso); 4) aprendizagem experimental; e 5) estratégia inclusiva, que 

busca conceder oportunidade a cada setor para desenvolver um projeto inovador (FORAY e 

GOENAGA, 2013).   

 McCann e Ortega-Argilés (2013) caracterizam a especialização inteligente numa clara 

priorização das políticas que promovem a inovação num extenso e diversificado contexto 

regional, como no caso das regiões da União Europeia. A ideia é que o processo histórico e as 

particularidades das economias regionais sejam respeitadas, desde a formação do capital 

humano por meio da promoção de centros de ensino, pesquisa e treinamento que possam 

 
61 O conceito Quadruple Helix (Hélice Quádrupla) pode servir como um projeto de inovação arquitetônico que 

envolve simultaneamente (numa dinâmica equilibrada de cima para baixo ou de baixo para cima) quatro 

perspectivas setoriais (governo, universidade, indústria e sociedade civil). (...) Uma combinação dessas quatro 

perspectivas tem como objetivo conceituar, contextualizar, projetar, implementar e desenvolver ecossistemas de 

empreendedorismo e inovação que impulsionem o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (bem como 

clusters, redes e outras aglomerações) em nível regional. (tradução livre) 
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incrementar as atividades econômicas das regiões em particular, além do desenvolvimento de 

tecnologias específicas. Assim, 

 

the smart specialization concept is essentially a way of thinking about local 

knowledge enhancement and learning-enhancement systems. Therefore, the 

justification for using a local knowledge and learning enhancement concept such as 

smart specialization as part of regional policy is actually already contained in the 

overall justification for using a local and regional territorial place-based development 

policy approach to cohesion policy, rather than employing a space-neutral or purely 

sectoral approach.62 (McCANN e ORTEGA-ARGILÉS, 2013, p. 5). 

 

 Em resumo, é uma forma de corrigir as possíveis incompatibilidades entre as habilidades 

requeridas, as ofertas de treinamento, e as demandas da região, até mesmo porque “one of the 

central themes in regional policy concerns the need for local human capital and skills 

enhancement”63 (McCANN e ORTEGA-ARGILÉS, 2013, p. 6). No entanto, a lógica da 

especialização inteligente ao tratar da questão do capital humano, aponta para um processo em 

médio e longo prazo, observando as minúcias que envolvem a aprendizagem e a cultura 

empreendedora necessárias nesses casos. Outrossim, um dos pontos cruciais dessa abordagem, 

que tem suas características baseadas no desenvolvimento local, é a posição contrária às 

políticas “prontas” para todos os contextos regionais, mas sim defendendo o respeito às 

especificidades de cada região: 

 

As well as being appropriate for a wide range of regions, the smart specialization 

approach also militates against recommending off-the-shelf or ‘one-size-fits all’ 

policy solutions, and instead points to tailored policy recommendations, contingent 

on the region’s existing knowledge assets.64 (McCANN e ORTEGA-ARGILÉS, 

2013, p. 10). 

 

  

 

 
62 O conceito de especialização inteligente é essencialmente uma maneira de pensar sobre o aprimoramento local 

do conhecimento e os sistemas de aprimoramento da aprendizagem. Portanto, a justificativa para o uso de um 

conceito de aprimoramento local do conhecimento e da aprendizagem, como a especialização inteligente, parte de 

uma política regional que, na verdade, já está contida na justificativa na abordagem da política de desenvolvimento 

territorial e regional baseada no local, em vez de empregar uma abordagem neutra em termos de espaço ou 

puramente setorial. (tradução livre) 
63 Um dos temas centrais da política regional diz respeito a necessidade de capital humano local e aprimoramento 

de habilidades. 
64 Além de ser apropriada para uma ampla variedade de regiões, a abordagem da especialização inteligente também 

luta contra a recomendação de soluções políticas “prontas para uso” ou “tamanho único” e, em vez disso, aponta 

para recomendações políticas personalizadas, dependentes dos ativos de conhecimento existentes na região. 

(tradução livre) 
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Nessa concepção, Foray e Goenaga (2013, p. 12) defendem a ideia desse conceito: “It 

attempts to make two critical and somewhat conflicting requirements compatible: identifying 

priorities in a vertical logic (specialisation) and keeping market forces working to reveal 

domains and areas where priorities should be selected (smart)”.65 

 Boschma (2016) ao avaliar esse novo paradigma de desenvolvimento, explica que o 

objetivo primordial é encorajar cada região para desenvolver novos nichos econômicos 

regionais, por meio do apoio da pesquisa e inovação, que devem ser baseadas no local, 

alicerçadas numa análise coerente com os pontos fortes e potencialidades de excelência que 

cada localidade oferece. Paralelamente, o autor afirma que essa abordagem não é tão trivial, 

particularmente em regiões periféricas, pois os sistemas de governança tradicionais podem estar 

mais presentes e gerar uma dependência que dificulte tal processo, lembrando que a “Smart 

Specialisation offers many challenges but also, many opportunities”66 (BOSCHMA, 2016, p. 

17). 

Por outro lado, Capello e Kroll (2016, p. 2) apresentam uma definição e posteriormente 

tecem algumas críticas: “smart specialization strategy advocates a consistent match between 

investments in knowledge and human capital and the present industrial and technological 

‘vocations’ and competences of territories”67, e essa estratégia exige um diagnóstico das 

potencialidades e necessidades locais, todavia, tal abordagem, por não fornecer uma resposta 

ou explicação adequada para as diferenças existentes entre as realidades dos diversos territórios, 

torna-se passível de questionamentos, afirmando inclusive, que essa estratégia é mais útil em 

regiões desenvolvidas do que em regiões de baixo crescimento ou estagnadas. 

 Podem ser apresentados exemplos de planejamentos desenvolvidos com base nas 

premissas da abordagem de desenvolvimento local denominada Especialização Inteligente, 

como a publicação “Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente” 

(EI&I), parte integrante da estratégia multinível de Portugal (ENEI, 2014); a Estratégia 

Regional de Especialização Inteligente: Norte 2020 (EREI, 2014), como um produto oriundo 

da primeira publicação (EI&I); ou então um recente estudo de caso no município de Estarreja 

(FERNANDES, GAMA e BARROS, 2018). Dentre os objetivos estruturantes do plano 

nacional (ENEI, 2014), estão o estímulo para a cooperação entre as instituições de pesquisa e 

 
65 Ele (o conceito) tenta tornar compatíveis dois requisitos críticos e um tanto conflitantes: identificar prioridades 

em uma lógica vertical (especialização) e manter as forças do mercado trabalhando para revelar domínios e áreas 

em que as prioridades devem ser selecionadas (inteligentes). (tradução livre) 
66 A Especialização Inteligente oferece muitos desafios, mas também muitas oportunidades. (tradução livre) 
67 A estratégia de especialização inteligente defende uma correspondência consistente entre investimentos em 

conhecimento e capital humano e as atuais "vocações" industriais e tecnológicas e competências dos territórios. 

(tradução livre) 
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desenvolvimento públicas e privadas e as empresas, com o intuito de reforçar os arranjos 

produtivos locais e ao mesmo tempo, promover a transferência e circulação do conhecimento; 

e também o fomento ao empreendedorismo que busca promover a criação de novos empregos 

e qualificação das pessoas. Os objetivos só foram definidos após realizado um minucioso 

diagnóstico do ambiente socioeconômico de Portugal.  

Ressalta-se que o diagnóstico e os objetivos foram pautados nas três prioridades 

estabelecidas pela estratégia Europa 2020 (ESPON, 2010): 1) obter um crescimento inteligente; 

2) um crescimento sustentável; 3) e um crescimento inclusivo. Nessas prioridades, a ênfase nos 

territórios e suas especificidades é essencial:  

 
Em síntese, pretende-se que a Estratégia possibilite uma transformação estrutural 

baseada na excelência, na competitividade, na inovação e na especialização da 

economia, em espaços múltiplos e interrelacionados, valorizando as competências e 

os recursos dos territórios, e introduzindo inteligência e eficiência numa escala 

nacional. (ENEI, 2014, p. 8-9) 

 

 Ainda no tocante a exemplos práticos da utilização da especialização inteligente, Vale, 

Balula, Carvalho e Simões (2018) desenvolveram uma proposta metodológica para aferir o 

contributo e alinhamento das estratégias dos Institutos Superiores Politécnicos em relação às 

do Planejamento Territorial no norte de Portugal (EREI, 2014). Esse estudo, que se alinha 

consideravelmente à problemática da pesquisa ora desenvolvida sobre a educação profissional 

e o desenvolvimento local, faz uma interessante relação entre a educação e a especialização 

inteligente, posto que as instituições de ensino superior, nas palavras de Vale et al. (2018, p. 7), 

“são atores cruciais do sistema de ciência, tecnologia e inovação e contribuem para a melhoria 

das qualificações e para a inovação tecnológica das regiões e do país”. 

 

A relação entre a formação e a investigação científica e inovação é imprescindível na 

economia do conhecimento, onde as IES desempenham um papel central no 

crescimento das atividades inovadoras e contribuem ativamente para o 

desenvolvimento da agenda social e ambiental da cidades e regiões. Esta inter-relação 

é tão ou mais pertinente nas regiões menos desenvolvidas, atendendo a que o 

crescimento económico alavancado por atividades inovadoras depende, em grande 

medida, de externalidades do conhecimento gerado pela academia, conhecidas que 

são as debilidades de muitas empresas e instituições destas regiões (VALE et al., 

2018, p. 4). 

  

 Convém observar que a existência do conhecimento não necessariamente explica as 

trajetórias de crescimento de algumas regiões europeias, mesmo sendo um componente 

fundamental, porém, outros fatores como o capital social e relacional são essenciais 

(CAPELLO, CARAGLIU e NIJKAMP, 2011). Com efeito, Capello e Kroll (2016) entendem 
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que a estratégia da especialização inteligente deve redirecionar o foco, até então muito centrado 

nas indústrias, para a realidade em escala regional, além de ampliar a noção de desenvolvimento 

territorial que permita explorar outros ativos, seja tangíveis ou intangíveis. É justamente isso 

que sublinha Mendez (2016, p. 18): 

 

Lo destacable en este argumento es la reorientación de las políticas de promoción para 

apoyar una especial acumulación de factores de localización inmateriales que son 

clave para la innovación (trabajadores cualificados, cultura empresarial, marco 

institucional propicio a la innovación, calidad de vida urbana…), sin ignorar los de 

carácter más tradicional y tangible.68 (MENDEZ, 2016, p. 18). 

 

Diante dessas considerações, a abordagem da especialização inteligente defende que as 

políticas públicas só terão algum impacto visível no desenvolvimento local, como crescimento 

econômico, criação de empregos, qualidade de vida etc., se houver um alinhamento entre os 

recursos e ativos competitivos de cada região (FORAY e VAN ARK, 2007; FORAY, DAVID 

e BRONWYN, 2009). Essa premissa reforça, de certo modo, os pressupostos abordados por 

Celso Furtado, Amartya Sen e Ruben Kaztman quando tratam do desenvolvimento em sentido 

amplo. 

No Brasil, essa discussão sobre o desenvolvimento local enquanto promoção econômica 

local tem início no final do século passado: 

 

A promoção econômica local é um fenômeno relativamente novo em nosso entorno 

territorial. Trata-se de uma função que os governos locais vêm assumindo como uma 

parte substantiva de suas políticas e de seus serviços. Entretanto, esta função não está 

claramente perfilada e exige dos governos locais grandes desafios políticos e 

institucionais. Fomentar o desenvolvimento econômico local transcende os papéis 

tradicionais das administrações públicas, sejam elas estaduais ou municipais. 

(CLEMENTINO, 1999, p. 4) 

 

Segundo Clementino (2000), o desenvolvimento local passa a ser uma preocupação dos 

governos locais como uma política pública que deve integrar os diversos segmentos sociais, 

com vistas a dinamizar os papéis tradicionais das administrações locais a estruturas e meios de 

gestão mais adequados às realidades das cidades. Nesse contexto, o governo passa a ser o 

principal agente articulador das iniciativas com os demais atores sociais do desenvolvimento, 

crescendo por sua vez, a necessidade e importância das diversas parcerias entre múltiplos 

segmentos e atores, dentre eles as instituições de ensino (CLEMENTINO, 1999).     

 
68 O que se destaca nesse argumento é a reorientação de políticas de promoção para apoiar um acúmulo especial 

de fatores intangíveis locais que são essenciais para a inovação (trabalhadores qualificados, cultura de negócios, 

estrutura institucional propícia à inovação, qualidade de vida urbana...), sem ignorar os de caráter mais tradicional 

e tangível. 
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4 O SERIDÓ POTIGUAR COMO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Tendo discutido sobre a educação profissional como instrumento de desenvolvimento, 

além de algumas abordagens sobre o desenvolvimento local, este capítulo apresenta o Seridó 

Potiguar como território de desenvolvimento, discorrendo brevemente sobre aspectos históricos 

e econômicos dessa região, lembrando que a discussão desta tese se dá entre a expansão e 

interiorização da educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento local desse território 

específico do Rio Grande do Norte. Ademais, apresentam-se as atuais políticas públicas de 

desenvolvimento para o Seridó Potiguar, com ênfase nas ações e especificidades do Projeto RN 

Sustentável promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

4.1 O desenvolvimento do Seridó Potiguar 

 

O Seridó Potiguar está localizado no semiárido do Rio Grande do Norte e é uma das 

regiões mais secas do estado e que apresenta certos contrastes paisagísticos, com vales fluviais, 

como os dos rios Seridó e Piranhas-Açu, algumas das mais importantes serras do estado como 

as de João do Vale, da Coruja, das Queimadas, da Garganta, dos Quintos e São Bernardo 

(GOVERNO DO RN, 2013a), com uma média pluviométrica de 550 mm/ano, no entanto, com 

uma característica de distribuição desigual de chuvas. Terras com solos de baixa fertilidade, 

sendo estes em grande parte pedregosos, possuem escassa profundidade e ao mesmo tempo é 

muito sensível ao processo de erosão. Seu ecossistema natural, o bioma caatinga, que é 

inigualável e exclusivo no mundo, tem ainda em sua paisagem tanques naturais, açudes, rios, 

trilhas, formações rochosas e belas serras, além dos sítios arqueológicos. Possui uma vegetação 

predominantemente baixa, com muitos cactos e arbustos espaçados, o que torna essa região 

bem particular no que tange aos seus aspectos físico-climáticos.  

Nesse cenário literalmente quente forjado pela escassez das chuvas, o seridoense vive 

seus desafios constantes numa região de mudanças em busca de melhorias. O Seridó Potiguar 

é composto por 25 municípios – Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, 

Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 

Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São 

João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino 

Cruz e Timbaúba dos Batistas – conforme Figura 7, numa área de 10.796,615 Km2, chegando 

a 20,44% do território potiguar.  
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Figura 7 – Mapa do território do Seridó Potiguar 

 
       Fonte: MDA, 2010. 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o número de habitantes totaliza 295.699, 

o que corresponde a 9,3% da população do estado do RN (IBGE, 2010). 

Considerando o processo de urbanização, 76% dos seridoenses vivem na zona urbana, 

enquanto 24% se encontram na zona rural, todavia, nos municípios localizados na região 

homogênea das Serras Centrais, que possui clima mais ameno, quase a metade da população 

(46%) está na zona rural. 

Em relação à economia, o Seridó Potiguar foi formado em três ciclos – a pecuária 

(majoritariamente bovina), a cotonicultura e a mineração – o que na atualidade não se coaduna 

mais com os tempos de outrora, salvo algumas atividades relacionadas à extração mineral e a 

pecuária leiteira, porém, a contínua escassez de chuvas tem prejudicado consideravelmente esta 

última atividade. Outras atividades econômicas, como a indústria cerâmica e de confecções, 

surgiram ao longo das últimas décadas. 

Ao analisar esses fatos, ficam mais claras algumas evidências relacionadas à economia 

seridoense, discutida mais adiante, que possui laços tão fortes e estreitos com a pecuária, pois 

esta certamente foi um fator relevante na fundação das primeiras cidades desse território. 

Posteriormente, outras atividades foram se desenvolvendo aos poucos, como a cotonicultura e 

a extração mineral, mas o autor do “Sertões de Seridó” deixa claro que  
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a vocação histórica do sertanejo é o gado. Espremido em cercados retalhados a cada 

herança, pendeu para uma pecuária semi-extensiva, ‘fazendo raça’ com as cruzas 

euro-zebuínas e passando a viver dos peitos das vacas” (LAMARTINE, 1980, p. 55).  

 

Seguindo esse mesmo ponto de vista, o célebre Câmara Cascudo em suas andanças pelo 

sertão potiguar, afirmou: “Tivemos, pois, como fundamento da família sertaneja, o homem 

pastoril, afeito às batalhas do campo, às necessidades das descobertas de novas pastagens” 

(CASCUDO, 2009, p. 47). Mais tarde vai afirmar Clementino (1990, p. 74) que “o gado seria, 

assim, a matriz do sistema urbano potiguar e seus velhos caminhos as raízes das grandes regiões 

do estado: Litoral, Seridó e Oeste”. Araújo (2000) enfatiza a respeito da economia do Seridó 

Potiguar, que a pecuária foi pioneira como primeira grande atividade econômica da região. 

Ao passo que essa atividade econômica se espalhava pelo sertão seridoense, os espaços 

vazios iam sendo ocupados e tornando a pecuária bovina decisiva na formação desse território. 

A atividade econômica do estado, até então dominada pela produção açucareira, encontra-se no 

interior, numa nova dinâmica, pois “tal economia teve a capacidade de dotar todo o interior de 

certa funcionalidade econômico-social, sem a qual seria o interior da capitania de um grande 

deserto” (ARAÚJO, 2010, p. 44). Por isso, o mesmo autor enaltece a importância dessa 

atividade: “Assim, por um lado, pode-se afirmar que a costura do território potiguar se, em 

primeira instância, tem na economia açucareira sua gênese, pois a ocupação, como sabido, 

começou no litoral ao interior, por outro lado, tem nos currais sua mais forte dinâmica” 

(ARAÚJO, 2010, p. 44), o que torna evidente que, para o Seridó Potiguar, a criação de gado foi 

o fator econômico preponderante como atividade de primeira grandeza em sua economia 

(SANTOS, 2010). 

 Ainda nesse assunto, Clementino (1990) explica que a atividade pecuarista bovina, por 

meio das fazendas, além de proporcionar a criação de vários municípios, possibilitou a criação 

de outras culturas agrícolas, como a produção de alimentos (para subsistência) e de algodão 

(para o mercado). Além do mais, essa atividade se tornou uma ponte para a integração entre as 

capitanias através dos dois “caminhos do gado”, dentre eles o que advinha do interior da Paraíba 

que viabilizava o transporte do gado daquela capitania como das capitanias do Piauí, Ceará e 

do Rio Grande, especialmente das ribeiras do Seridó Potiguar e do Apodi (CLEMENTINO, 

1990).  

 Mais tarde, outra atividade econômica e não menos expressiva para o Seridó Potiguar 

foi a cotonicultura, que “se consorciou com as lavouras alimentares, nas terras mais férteis” 

(ARAÚJO, 2000, p. 6). Para este mesmo autor,  

 



117 

 

no sertão do Seridó potiguar o gado e o algodão formavam um consórcio forte. 

Quando as secas criavam empecilhos à acumulação mercantil com o gado, tais 

empecilhos eram parcialmente superados por maior inversão na atividade algodoeira. 

(ARAÚJO, 2000, p. 47).  

 

Clementino em interessante trabalho sobre o maquinista de algodão afirma que  

 
no Rio Grande do Norte, o algodão era tradicionalmente produzido e descaroçado no 

interior das grandes fazendas sertanejas. O caroço servia para o gado comer e a pluma 

era vendida às firmas exportadoras que, após a reprensagem e enfardamento, 

colocavam a mercadoria nas praças consumidoras do Centro-Sul do Brasil e do 

exterior, ou melhor, onde se localizasse a indústria têxtil, consumidora dessa matéria-

prima. (CLEMENTINO, 1986, p. 26) 

 

 O algodão utilizado pelos indígenas antes mesmo do descobrimento, tornou-se “ouro 

branco” a partir da demanda da indústria têxtil dos ingleses em expansão (FELIPE, ROCHA e 

CARVALHO, 2011). De acordo com Medeiros (1980, p. 27), “estava escrito que o algodão 

seria, com o decorrer dos tempos, a dominante econômica do Seridó”. Entretanto, naquela 

região não se produzia um tipo “comum” de algodão, mas o algodão mocó, que até então, era 

o mais adequado para a indústria têxtil devido suas características, como explicitado por 

Lamartine (1980, p. 54): 

 
Daqueles mundos brotou o algodão branco-cremoso, fibra de 36/38 mm e arbóreo – 

que ainda ontem era bem de raiz nas heranças sertanejas. De semente nua, escura, que 

é ver o estrume do mocó, donde, talvez, seu apelido – bem pode se alastrar por imensas 

áreas de ecologia favorável no Polígono, de vez que, ao contrário dos competidores, 

não reclama solo irrigado para produzir. E a indústria – dizem os economistas – tem 

fome de fibras longas. Se assim é, carecemos de que as estações experimentais não 

sejam capadas em suas verbas, para que possam oferecer sementes selecionadas ao 

fomento e à engatinhante extensão agrícola; e a esperança de que estas induzam o 

matuto a cultivá-lo segundo as recomendações técnicas. 

 

Nesse período que vai desde o final do século XVIII (na primeira fase iniciada pelo 

colonizador branco) até a década de 1970, quando essa atividade econômica sofre grandes 

crises, dentre elas a eliminação do maquinista do algodão (CLEMENTINO, 1986). Com a 

cultura algodoeira, percebe-se como as terras seridoenses puderam dinamizar sua economia, ao 

passo que o algodão mocó era um algodão perene, com ciclos de até 7 anos, possibilitando o 

sertanejo não precisar arar a terra todos os anos. A baixa produtividade do primeiro ano era 

compensada pelo consórcio com milho e feijão (FELIPE, ROCHA e RÊGO, 2010). Após a 

colheita que se iniciava a partir de setembro, geralmente nos períodos de mais estiagem, o gado 

se fartava com as folhas ainda verdes desse “ouro branco” antes da poda. O algodão mocó foi 

responsável por grande parcela da economia do Seridó Potiguar por meio das beneficiadoras 

que produziam pluma, óleo e torta, gerando emprego e renda para diversos seridoenses. 
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Na explanação de Clementino (1986, p. 32), “desde o século XIX até os anos 20 desse 

século (ou bem mais que isso a nosso entender) o algodão mocó produzido na região sertaneja 

do Seridó tinha mercado interno e externo garantido a preços compensadores”. Macêdo (2012) 

e Trindade (2015) comentam que o desenvolvimento da cotonicultura potiguar foi responsável 

até mesmo pela mudança do eixo político no estado, quando da ascensão política do seridoense 

José Augusto Bezerra de Medeiros que era filho de um produtor de algodão e governador do 

estado na década de 1920. 

A partir da década de 70, a crise têxtil-algodoeira que advém da modernização 

tecnológica desse segmento, principalmente pelo uso das fibras sintéticas em detrimento da 

fibra de algodão, bem como a penetração do capital têxtil no Nordeste, descaracterizaram ainda 

mais a produção do algodão mocó, viabilizando sensivelmente a atividade pecuária. Essas 

foram fatores preponderantes para o declínio dessa atividade ao mesmo tempo em que a 

resistência à mudança é um aspecto que precisa ser levado em consideração. Na visão de Araújo 

(1997), essa característica é um fator relevante no ambiente socioeconômico. A autora inclui o 

sertão semiárido como uma das áreas que mais apresenta tal característica: 

 
No caso do semi-árido, a crise do algodão (com a presença do bicudo e as alterações 

na demanda, no padrão tecnológico e empresarial da indústria têxtil modernizada na 

região e, mais recentemente, as políticas associadas ao Plano Real) contribuiu para 

tornar ainda mais difícil e frágil a sobrevivência do imenso contingente populacional 

que habita os espaços dominados pelo complexo pecuária-agricultura de sequeiro. No 

arranjo organizacional local, o algodão era a principal (embora reduzida) fonte de 

renda dos pequenos produtores e trabalhadores rurais desses espaços nordestinos. Na 

ausência do produto, esses pequenos produtores são obrigados a levar ao mercado o 

reduzido excedente da agricultura alimentar tradicional de sequeiro (milho, feijão e 

mandioca), uma vez que a pecuária sempre foi atividade privativa dos grandes 

proprietários locais. (ARAÚJO, 1997, p. 17) 

 

 Para completar o tripé básico da estrutura do espaço econômico do Seridó Potiguar, 

utilizando o termo de Araújo (2000), a mineração a partir da década de 1940 se tornou uma rica 

e fecunda fonte de expansão econômica da região. Se as terras seridoenses já eram conhecidas 

nacionalmente e no além-mar devido à produção do algodão mocó, a exploração mineral de 

tantalita, do berilo, da cassiterita, do tungstênio e da scheelita, possibilitou ao Seridó Potiguar 

uma visibilidade maior no cenário econômico do estado e do país, pois a partir dessa atividade 

econômica, o estado se torna o maior produtor brasileiro desse minério. Entretanto, houve 

motivações para tal empreendimento, e a principal delas foi a indústria bélica na Segunda 

Guerra Mundial, na medida em que esse minério era considerado um valoroso componente na 

fabricação de armamentos, na composição de aços especiais, empregado em ferramentas de 
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precisão, e em instrumentos cirúrgicos. sendo localizado em Caicó, Serra Negra, Jardim do 

Seridó, Parelhas e Currais Novos (MEDEIROS, 1980). 

 Clementino (1990) explica que na época da 2ª Guerra Mundial, o Rio Grande do Norte 

se beneficiou de duas novas atividades de exportação, a cultura do sisal e a exploração de 

scheelita, pois os países envolvidos na guerra demandaram essas matérias-primas e orientaram 

a exploração das jazidas existentes. No Seridó Potiguar, ainda por volta de 1928, foram 

identificados indícios de tungstênio, mais especificamente nos municípios de Acari e Parelhas. 

A partir de 1940 teve início as primeiras pesquisas em busca desse minério, sendo localizada 

um ano depois a primeira jazida. Logo em seguida a exploração por meio da garimpagem teve 

início, atraindo também capitais locais e empresas estrangeiras, como no município de Currais 

Novos. Sobre essa novidade que sobreveio sobre o sertão seridoense, Lamartine (1980) faz 

questão de registrar:  

 

Na última guerra os gringos vieram cascavilhar os chãos para mostrar ao sertanejo os 

seixos de que carecia a indústria bélica. Nascia o garimpeiro, em plena caatinga, e 

alguns saíram das catagens a céu-aberto e se enlocaram de chão adentro no faro das 

veias de minérios. E em pouco se exportavam a scheelita, a tantalita e o berilo. 

(LAMARTINE, 1980, p. 55) 

  

Para este autor, o sertanejo acostumado com o manejo do gado e da agricultura, agora 

se vê em novas funções: “criou-se, então, uma nova forma de trabalho, embora sem tradição, 

constituída pelo mesmo sertanejo que a frustração da safra fez largar a enxada pela bateia, 

minguando o ciganismo das procissões flageladas” (LAMARTINE, 1980, p. 178).  

Segundo Clementino (1990), as minas existentes no Seridó Potiguar foram responsáveis 

por mais de 90% da produção brasileira de concentrado de tungstênio, especialmente as minas 

Barra Verde, explorada pela mineração Termoliga e Metalurgia S/A; e Boca de Laje, explorada 

pela empresa Tungstênio do Brasil Minérios e Metais S/A. Para a autora, essas minas e 

garimpos  

 

funcionam como estratégia de sobrevivência para os trabalhadores expulsos pela 

modernização da produção agropecuária do Seridó a partir dos anos 70; e, como 

amortecedor, nos longos períodos de estiagens da crítica situação da população 

flagelada, freando inclusive o processo migratório” (CLEMENTINO, 1990, p. 122). 

 

 Vale salientar que a extração mineral não se restringiu a scheelita, mas também a 

tantalita, utilizada na fabricação de aços especiais, minério muito raro e existente em 

abundantes jazidas, notadamente nos municípios de Jardim do Seridó, Parelhas, Acari e Currais 

Novos; o berilo, usado na liga de cobre, encontrando-se em Jardim do Seridó, Parelhas, Acari 
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e Currais Novos; e a cassiterita, minério de estanho. Também foi encontrado mica, argila, barita, 

enxofre, cristal, granito, mármore, quartzitos e caulim. Para Medeiros (1980), essa fase 

seridoense certamente apresentaria novos horizontes à região, que duraria algumas décadas, 

mais precisamente até os anos 1980 quando teve início o declínio dessa atividade econômica 

em consequência da oscilação dos preços internacionais e da utilização de outros minérios na 

fabricação de artefatos industriais e tecnológicos (FELIPE, ROCHA e RÊGO, 2010).  

 Na explicação de Felipe, Rocha e Rêgo (2010), ainda no início de 1943 ou pouco tempo 

depois do início da exploração mineral no Seridó Potiguar, a produção de scheelita cresceu 

rapidamente chegando a ser conhecida cerca de 60 minas e garimpos (pequenas minas 

rudimentares) distribuídos entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. O auge dessa 

produção foi no início da década de 1970 com a produção de concentrado de scheelita em larga 

escala, representando o ápice da mineração da scheelita no RN. No caso da Mineração Tomaz 

Salustino localizada no município de Currais Novos, seu apogeu ocorreu em plena Segunda 

Guerra Mundial, fornecendo toneladas de minérios às indústrias de aço. Depois do declínio 

dessa atividade econômica na década de 1980, as minerações de scheelita de Currais Novos e 

região voltaram as suas atividades que se encontravam paralisadas parcialmente, desde 1997, 

mas ainda sem rastros efetivos do que fora no passado. 

 Após breves apresentações sobre o tripé básico da estrutura do espaço econômico do 

Seridó Potiguar (ARAÚJO, 2000) – pecuária, cotonicultura e mineração – que atualmente 

possui parcos vestígios do passado, e considerando a última estiagem que durou 7 anos 

seguidos, pode-se dizer que essa região está fadada ao fracasso economicamente? Haverá 

possibilidade de uma nova dinâmica para a economia da região, baseada no comércio e serviços, 

por exemplo? Mas afinal, quais as potencialidades do Seridó Potiguar devem ser exploradas? 

O que tem sido feito pelas autoridades políticas? Esses e outros questionamentos surgem 

constantemente nos que vivem naqueles municípios e dependem de uma economia mais 

equilibrada para o surgimento de dias melhores.  

 O Seridó Potiguar, antigo centro dinâmico do estado, se apresenta atualmente como uma 

região estagnada ou como uma mancha dinâmica (ARAÚJO, 1997), especialmente a partir da 

década de 70 com a decadência da produção algodoeira e posteriormente da mineração, pois já 

nos anos 80, a crise da economia algodoeira, que afetou também a rentabilidade da pecuária, 

coincidiu com o segmento da mineração. Ruíram, a um só tempo, os pilares da economia 

regional. A partir daí, as atividades tradicionais, as que produziram riqueza e poder na região, 

apresentam pouco dinamismo. Salientando que a decadência dessas atividades econômicas se 

deu por vários motivos, como a concorrência da China na exploração da scheelita, a entrada da 
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carne argentina no mercado brasileiro, a nova orientação à pecuária seridoense que deixou de 

ser de corte para se tornar uma pecuária leiteira com os incentivos de políticas públicas como o 

melhoramento genético do rebanho. 

O atual cenário do Seridó Potiguar reflete um pouco daquilo que são as sínteses das 

heranças históricas potiguares em todo o estado: a presença da desigualdade, a herança de 

concentração urbana, a desigualdade na rede de cidades e concentração nos polos Currais Novos 

e Caicó, a malha rodoviária herdada e sem novas configurações, além de um lento ou inexistente 

crescimento. A pobreza continua a ser uma de suas características mais marcantes, caracterizada 

por elevados índices de exclusão social nas cidades e no campo, padrão de desenvolvimento 

econômico insustentável pelos problemas de natureza econômica, social e cultural.  

A Tabela 1 apresenta alguns dados socioeconômicos das cidades de Caicó, Currais 

Novos e Parelhas. Por mais difícil que seja o desenvolvimento numa região com pouco 

dinamismo econômico, os resultados do IDHM de Caicó, Currais Novos e Parelhas, 

correspondem a 4ª, 6ª e 11ª colocação quando comparados aos demais municípios do RN. Em 

relação aos índices educacionais, todos os índices abaixo estão acima da média dos índices do 

estado, destacando-se os resultados do IDEB Ensino Médio da rede federal quando comparados 

com a rede pública. O Seridó Potiguar tem um histórico positivo relacionado ao nível 

educacional. 

 

Tabela 1 – Dados socioeconômicos de Caicó, Currais Novos e Parelhas 

Dados socioeconômicos Caicó Currais Novos Parelhas 

População (Censo 2010) 62.709 42.652 20.354 

Nível de renda* (salário mínimo) 1,7 1,7 1,5 

IDHM (Censo 2010) 0,710 0,691 0,676 

IDEB Ensino Fundamental 

(Anos iniciais)** 
4,9 5,6 5,4 

IDEB Ensino Fundamental 

(Anos finais)** 
4,1 3,8 4,2 

IDEB Ensino Médio 

(Rede Pública)** 
3,8 4,1 4,4 

IDEB Ensino Médio 

(Apenas Rede Federal)** 
5,6 5,8 5,7 

         Fonte: IBGE (2020) e MEC – INEP (2018). 

         *Dados de 2018; **Dados de 2017. 
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Em contrapartida, na percepção otimista de Araújo (2000), essa região não está 

desalentada nem imersa em sua própria crise econômica, mas se encontra em franco processo 

de reestruturação, talvez muito por causa do que Mendez (2013) chama de resiliência territorial: 

 

 
En una definición genérica, la resiliencia territorial puede entenderse como la 

capacidad de adaptación positiva que muestran algunos lugares para enfrentar 

situaciones adversas que resultan de crisis originadas por procesos externos, pero 

reforzados por ciertas debilidades endógenas que les hicieron especialmente 

vulnerables, para resurgir fortalecidos a partir de una estrategia de transformación 

interna (...) La resiliencia corresponde, por tanto, a un proceso dinámico de trabajo 

consciente – individual y/o colectivo- destinado a lograr una mejor adaptación al 

nuevo contexto, con efectos que sólo se harán visibles a medio/largo plazo.69 

(MENDEZ, 2013, p. 16) 

 

Com base na própria história seridoense caracterizada pelos malgrados advindos das 

negligências políticas ou por condições climáticas típicas dessa região que está no polígono das 

secas, compreende-se que este é um território (especialmente o seu povo) resiliente.  

De todo modo, as políticas públicas de desenvolvimento são necessárias para tentar 

dinamizar esse território através de ações que busquem promover o desenvolvimento local com 

base nas vocações naturais ou potencialidades da região, contudo, sem excluir aspectos externos 

a esse território que podem ser inseridos no contexto local, como será discutido a seguir. 

 

4.2 Políticas públicas de desenvolvimento da atualidade 

 

 Os atuais programas de políticas de desenvolvimento territorial do Rio Grande do Norte 

são o Programa Mais RN e o Projeto RN Sustentável. O primeiro foi desenvolvido pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN, enquanto o último foi 

promovido pelo Governo do Estado e financiado pelo Banco Mundial, buscando fortalecer as 

alianças produtivas das diversas regiões do território potiguar. 

 No Programa Mais RN, proposta de desenvolvimento econômico da FIERN para o 

período de 2016 a 2035, percebe-se uma abrangência maior que o RN Sustentável, pois são 

priorizados 10 subsetores produtivos em todo o estado, que são a energia elétrica, mineração, 

portos, parques tecnológicos, serviços avançados, turismo, fruticultura, pecuária, pesca e 

 
69 Em uma definição genérica, a resiliência territorial pode ser entendida como a capacidade de adaptação positiva 

demonstrada por alguns lugares para enfrentar situações adversas resultantes de crises causadas por processos 

externos, mas reforçada por certas fraquezas endógenas que os tornaram especialmente vulneráveis, para ressurgir 

fortalecida de uma estratégia de transformação interna (...) A resiliência corresponde, portanto, a um processo 

dinâmico de trabalho consciente – individual e/ou coletivo – que visa uma melhor adaptação ao novo contexto, 

com efeitos que somente serão visíveis a médio e longo prazo. (tradução livre) 
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aquicultura. Essas prioridades foram elencadas após análise retrospectiva de indicadores ou 

diagnóstico sobre o empreendedorismo potiguar, a qualidade da infraestrutura disponível, a 

capacitação do capital humano, a qualidade das instituições do estado e o ambiente competitivo 

(FIERN, 2015).  

No Seridó Potiguar, o programa prevê algumas iniciativas nesse período, como no setor 

de energia com a construção do Gasoduto Assú e a ampliação da área destinada à energia eólica 

na região das Serras Centrais e o fortalecimento da cadeia pecuarista, desde que esta seja melhor 

abastecida e potencializado os seus recursos hídricos, ressaltando que 

 

o abastecimento de água regular vai melhorar a hidratação do rebanho ao longo do 

ano, que sofre bastante com a seca. Também é possível alcançar ganhos de 

competitividade com uma melhor alimentação do animal decorrente da vegetação 

natural. (FIERN, 2015, p. 138) 

 

 A respeito da atividade industrial nessa região, as perspectivas são apenas a reanimação 

da mineração e a consolidação do projeto Pró-Sertão (Programa de Interiorização da Indústria 

Têxtil), que foi lançado em parceria entre FIERN, SEBRAE e Governo do RN em 2013, com 

o intuito de gerar 20 mil empregos diretos no interior do estado por meio da estimulação de 360 

pequenas unidades industriais para a produção de confecções (FIERN, 2017). Sobre esse setor, 

o Diretor Geral do IFRN – Campus Caicó o caracterizou com grande potencial de crescimento: 

 

(...) o Seridó tem que investir no ramo de vestuário para desenvolvimento, como por 

exemplo temos na região de Caruaru, na região do Ceará como Fortaleza. Você tem 

feiras e feiras, e a indústria de vestuário, de vestimentas sendo cada vez mais 

responsável pela sustentação da população. Aqui com essas facções que hoje chamam 

de oficinas de costura, eles já tem a estrutura de que pegam praticamente as roupas 

que já vem cortadas, as peças cortadas, eles só fazem costurar. Entretanto, tem o 

potencial deles desenvolverem marca própria. Na hora que essas marcas próprias 

começam a se desenvolver e essas facções assumirem essa postura de protagonistas, 

a gente tem como o Seridó crescer, se a gente for pelo viés da moda. Eu acho que é 

esse o caminho que a gente tem, de utilizar o potencial que a gente tem, na nossa mão 

de obra, a estrutura que está sendo montada, e investir nesse lado do vestuário. 

(Entrevistado DG1) 

 

Ambos tem o foco para as “janelas de oportunidades”, ou melhor, para as tendências 

recentes da economia regional, todavia, no RN Sustentável, o objetivo geral é apoiar o Governo 

do Estado nas ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento integrado – econômico, social e 

humano – assim como nas ações voltadas para a modernização da gestão pública. Além do 

mais, sua proposta é de interiorização, partindo da premissa de um desenvolvimento local. 

Parece conveniente dizer que o RN Sustentável é o único e principal projeto do Governo do RN 

sendo executado enquanto política pública de desenvolvimento. 



124 

 

 No tocante ao apoio às potencialidades locais em prol do desenvolvimento, Brandão 

(2007) adverte para a concepção ingênua a respeito dessa endogenia exagerada das localidades, 

visto que as abordagens que tratam de clusters ou arranjos produtivos locais, incubadoras, 

sistemas de inovação, economia solidária, empreendedorismo e voluntariado, acabam 

banalizando tais conceitos e tornando difuso e incompreensível os diversos aspectos exógenos 

que influenciam e determinam também a realidade local e regional.  

Na ideia de desenvolvimento local, evidencia-se a participação dos diversos atores e 

agentes territoriais, pois não há como prescindir desses apoios nesse processo: 

 

[...] é necessário conceber uma visão da estratégia a implementar, delinear um projecto 

territorial (credível e viável) ajustado às potencialidades existentes, ancorado em 

ações coletivas, através do debate, concertação e co-responsabilização dos 

stakeholders locais: que atividades económicas incrementar, que modelo territorial 

perseguir […] como partilhar as responsabilidades entre os atores (PEREIRA, 2013, 

p. 55).  

 

 Essa participação dos diversos atores territoriais não se dá repentinamente, 

principalmente quando as decisões ocorrem de cima para baixo (top-down) e não o inverso 

(bottom-up), o que pode prejudicar no próprio processo de execução do planejamento, tendo 

em vista a não participação de todos nos debates, sem contar com as perspectivas imediatistas 

e de curto prazo de muitos programas governamentais.  

Na percepção de Pereira (2013), a elaboração e execução de um projeto coeso e 

participativo requer a existência de uma governança colaborativa ancorada em territórios 

concretos, privilegiando a escala sub-regional, para lhe conferir solidez e perenidade, e não 

associada a programas financeiros com tempo de vigência limitado. No entendimento de 

Tomaney,  

 

the new paradigm emphasizes bottom-up, locally designed and owned strategies 

aimed at promoting growth potential in all local economies. It stresses the importance 

of integrating policies for land-use, infrastructure and business support. It places a 

particular emphasis on “soft” factors of development such as high-level skills and 

innovative capacities of firms and public sector organizations and especially the role 

of inter-firm networks in contributing to growth.70 (TOMANEY, 2010, p. 13) 

 

 
70 o novo paradigma enfatiza estratégias próprias de baixo para cima projetadas localmente, destinadas a promover 

o potencial de crescimento em todas as economias locais. Enfatiza a importância de integrar políticas para uso do 

solo, infraestrutura e apoio as empresas. Dá ênfase particular a fatores de desenvolvimento “leves”, como 

habilidades de alto nível e capacidades inovadoras de empresas e organizações do setor público e, principalmente, 

o papel das redes entre empresas na contribuição para o crescimento. (tradução livre) 
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 O Projeto RN Sustentável possui um caráter multisetorial integrado e foi apoiado pelo 

Banco Mundial, com custo total de US$ 400 milhões, sendo US$ 360 milhões advindos do 

Banco Mundial e os US$ 40 milhões restantes, do próprio Governo do RN. O projeto foi 

alinhado ao Plano Plurianual do RN – PPA 2012-2015, que tinha como uma das metas 

prioritárias, a redução da pobreza, por meio de um crescimento equitativo, inclusivo e eficiente, 

focando, em particular, no desenvolvimento regional sustentável e integrado (GOVERNO DO 

RN, 2013b; CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017). 

Este projeto foi organizado em três grandes eixos estratégicos ou componentes e seus 

respectivos subcomponentes, como: Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável, 

Subcomponente 1.1 – Investimentos Estruturantes e Fortalecimento da Governança Local, e 

Subcomponente 1.2 – Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental; Componente 

2 – Melhoria dos Serviços Públicos, Subcomponente 2.1 – Atenção à Saúde, Subcomponente 

2.2 –  Melhoria da Qualidade da Educação Básica, Subcomponente 2.3 – Melhoria da 

Segurança Pública e da Defesa Social; e Componente 3 – Melhoria da Gestão do Setor Público, 

Subcomponente 3.1 – Planejamento Integrado e Orientado para Resultados e Gerenciamento 

Orçamentário e Financeiro, Subcomponente 3.2 – Modernização das Instituições Estaduais 

Prioritárias e dos Sistemas Administrativos do Estado, Subcomponente 3.3 – Gestão Estratégica 

e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos. 

Seu principal objetivo de auxiliar o Governo do RN se assentava no alcance de três 

finalidades específicas: 1) aumentar a segurança alimentar e o acesso à infraestrutura produtiva 

e aos mercados para a agricultura familiar; 2) melhorar a qualidade e o acesso aos serviços de 

segurança pública, saúde, educação; e 3) melhorar os sistemas de gestão dos gastos públicos, 

dos recursos humanos, físicos e ativos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em 

resultados. Concomitantemente, esse projeto visava também contribuir durante o período de 

execução (2013-2018), com o desenvolvimento local por meio de um conjunto de ações 

articuladas que pudessem reverter o baixo dinamismo socioeconômico do Rio Grande do Norte 

no que se refere a redução das desigualdades regionais e das ações de modernização da gestão 

pública para prestação de serviços de forma mais eficaz e eficiente, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população potiguar (GOVERNO DO RN, 2013b, 2013c).  

Após definidos os três grandes eixos estratégicos, os objetivos e as finalidades do 

projeto, foi necessário definir uma estratégica territorial. Devido a característica multisetorial e 

integrada do projeto, foram identificadas as regiões mais vulneráveis e carentes de serviços 

básicos e de oportunidades que necessitavam de um apoio maior do poder público. Sendo assim, 

o escopo territorial foi dividido em três eixos: 1) a recuperação do antigo centro dinâmico da 
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região do Seridó Potiguar; 2) o desenvolvimento do cinturão central caracterizado por um 

verdadeiro vazio de desenvolvimento, e 3) o desenvolvimento do Oeste Potiguar, caracterizada 

por um abandono em relação à oferta de serviços públicos e penetração muito restrita da 

atividade econômica formal, conforme a Figura 8.  

 

Figura 8 – Mapa dos territórios do Rio Grande do Norte 

 
              Fonte: GOVERNO DO RN, 2013a. 

 

A estratégia de focalização se deu dentro de uma concepção estratégica de 

desenvolvimento regional, usando as delimitações dos 10 territórios rurais do RN, concebidos 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com o intuito de integrar e coordenar os 

diversos programas e projetos existentes nas esferas federal, estadual e municipal (GOVERNO 

DO RN, 2013b, 2013c). Durante a execução do projeto, alguns diagnósticos foram realizados 

e em seguida publicados, e nestes, verificou-se a utilização dos territórios da cidadania como 

delimitação territorial71. 

É preciso ressaltar que um dos objetivos principais do projeto enquanto estratégia 

territorial é a recuperação do antigo centro dinâmico da região do Seridó Potiguar, muito 

caracterizado por um abandono em relação à oferta de serviços públicos e penetração muito 

 
71 Para fins desta pesquisa, tem-se o Seridó Potiguar como território de desenvolvimento, no qual está localizado 

o IFRN nos campi de Caicó, Currais Novos e Parelhas. As distinções entre territórios rurais, concebidos pelo MDA 

e utilizado inicialmente pelo Projeto RN Sustentável; e os territórios da cidadania, base para os diagnósticos do 

Governo do RN, não implicam em prejuízo ao entendimento deste estudo, visto que independente dessa 

delimitação territorial (territórios rurais e territórios da cidadania, ambos constam os mesmos 25 municípios), os 

municípios de Caicó, Currais Novos e Parelhas são contemplados. Face o exposto, ao citar o Seridó Potiguar, a 

referência se dá aos 25 municípios descritos na Figura 7, página 115.  
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restrita da atividade econômica formal. O projeto também prevê parcerias com diversos agentes 

territoriais e o fortalecimentos dos arranjos produtivos locais nesses territórios. Na região do 

antigo centro dinâmico, o diagnóstico realizado apresenta a agricultura (batata-doce, laranja, 

caju, sementes e mudas certificadas), a bovinocultura, a suinocultura, a avicultura, a 

piscicultura, a extração de minérios metálicos, a produção de derivados lácteos, a fabricação de 

produtos têxteis, confecções de artigo do vestuário e acessórios, como potencialidades. 

Conforme Capriglione, Moretti e Nogueira (2017), durante a execução do Projeto RN 

Sustentável, um dos “produtos” desenvolvido foi o Plano Estratégico de Consolidação dos 

Eixos Integrados de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, tornando-se um instrumento 

fundamental para as decisões governamentais em nível estadual, pois de certo modo, houve um 

resgate do planejamento estratégico e territorial no estado, alinhado ao que descreve o 

Componente 3 do próprio Projeto RN Sustentável, que é a melhoria da gestão do setor público 

nas suas diversas vertentes. Nesse plano foram estabelecidos cinco eixos integrados de 

desenvolvimento: a Micrologística do Transporte de Cargas; o Desenvolvimento Industrial; a 

Energia Elétrica; as Telecomunicações e a Tecnologia da Informação; e o Capital Humano. 

 No que tange ao eixo Capital humano, seu principal objetivo é dimensionar a demanda 

por mão-de-obra qualificada, necessária à viabilização das proposições descritas no Plano de 

Desenvolvimento Industrial e Logístico, além dos objetivos específicos, que estão 

intrinsecamente vinculados a educação profissional no estado, como: avaliar os indicadores de 

capital humano nas diferentes regiões do RN; mapear a demanda de recursos humanos por tipo 

de capacitação profissional (setores produtivos e níveis de formação da mão de obra instalada); 

avaliar as necessidades atuais e futuras de capacitação do capital humano no estado; e avaliar 

as lacunas na educação profissionalizante no estado (CAPRIGLIONE, MORETTI, 

NOGUEIRA, 2017). 

 

4.3 Ações e especificidades do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar 

 

Antes de adentrar nas especificidades do Projeto RN Sustentável, convém sublinhar 

mais algumas informações sobre a realidade do antigo centro dinâmico do estado e conhecer 

resumidamente alguns projetos que tentaram promover o desenvolvimento dessa região, para 

em seguida, melhor compreender algumas ações previstas e realizadas (ou não) pelo Projeto 

RN Sustentável. 

 Em meados da década de 1950, Medeiros (1980, p. 58) ao falar sobre a recente, naquela 

época, atividade econômica seridoense – a mineração –, dizia que aquele momento era “uma 
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face nova da economia seridoense que agora começa a ser desvendada e que certamente rasgará 

novos horizontes à região”. Mais tarde, Felipe, Rocha e Rêgo (2010, p. 261) enfatizaram que 

“a região do Seridó foi a mais afetada com o declínio da economia algodoeira, e também a que 

se fez notar pela ausência das políticas e programas da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”. Mas afinal, qual o diagnóstico da economia 

seridoense e os possíveis rumos a serem trilhados? Como enxergar potencialidades após uma 

das maiores crises hídricas do sertão potiguar que exauriu praticamente todos os reservatórios 

de água? 

Num cenário em que a Barragem Marechal Dutra (Açude Gargalheiras) localizada na 

cidade de Acari, que desde sua inauguração ocorrida em 1959, não tinha chegado a situação tão 

crítica; o Açude Itans em Caicó apresentando um volume de água muito baixo; o Açude 

Dourado em Currais Novos que durante quase dois anos se podia atravessá-lo a pé enxuto; a 

situação calamitosa de Carnaúba dos Dantas que até pouco tempo tinha os carros pipas como 

integrantes contínuos de suas ruas e estradas; dentre tantos outros municípios, que a espera das 

adutoras, passaram a conviver não só com o desabastecimento, mas com todo um desgaste 

socioeconômico na região que se viu refém de chafarizes nas ruas, rodízios de abastecimento 

cada vez mais espaçados, o preço da água subindo, a intensificação de perfuração dos poços 

artesianos na zona urbana e rural. Além da dizimação do gado; das dificuldades nas irrigações 

da fruticultura na Serra de Santana e nos demais municípios do Seridó Potiguar; da diminuição 

das atividades da construção civil; e do verdadeiro desalento de um povo que espera ações 

efetivas de um Estado moroso e deficitário. Eis a realidade que se escancara aos seridoenses 

que fazem parte do antigo centro dinâmico do estado72. 

 Na verdade, não há do que reclamar da seca, pois essa é característica natural do sertão. 

Furtado (1990) explicava que a prioridade a ser dada é na transformação da economia do 

semiárido para torná-la mais resistente ao impacto das secas. Se o Seridó Potiguar ainda não 

consegue lidar habilmente com as estiagens, tarefa nada fácil e que envolve diversos fatores, 

percebe-se pelo menos uma luta constante para uma retomada de sua economia, mesmo diante 

das inúmeras dificuldades e desafios. 

 
72 As “chuvas do inverno” de 2020 foram o que de melhor ocorreu com o Seridó Potiguar nos últimos 8 anos. Os 

açudes voltaram a ter suas reservas e imediatamente a preocupação com o abastecimento de água se esvai, pelo 

menos durante o ano corrente. Paradoxalmente, diante dessa alegria própria do sertanejo, o seridoense juntamente 

com o mundo, nesse fatídico ano de 2020, está imerso numa pandemia que terá consequências sem precedentes. 

Eis os paradoxos da vida... Que o momento atual seja propício para se assemelhar ao que afirmou um célebre 

escritor: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.” (CUNHA, 2003) 
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 Na visão de Araújo (2000), a economia seridoense tem fortalecido sua agroindústria 

(sobretudo com derivados de produtos de origem animal) – em bases artesanais e modernas –, 

ao mesmo tempo que se expande a indústria em geral e se mantém o ritmo do comércio e dos 

serviços. A iniciativa local vem promovendo o desenvolvimento de pequenas e médias unidades 

manufatureiras, como padarias, indústrias de processamento de mandioca, couro, café, tintas, 

leite, entre outras. 

 A atividade mineral teve uma significativa melhora quando comparada com os anos 

após a decadência dessa atividade na região. Em 2011, as exportações de minério, notadamente 

o granito (28,7%), scheelita (365,2%) e ferro, que desde o ano de 2008 não era mais exportado. 

Novos investimentos, inclusive de capital estrangeiro, foram recebidos no RN, e reativaram o 

setor de extração mineral na região do Seridó Potiguar. Esses produtos minerais responderam 

por US$ 14,4 milhões em exportações no ano de 2011: um significativo crescimento de 110,6% 

em relação ao ano de 2010 (US$ 6,8 milhões). (GOVERNO DO RN, 2013a). Ainda no setor 

mineral, algumas iniciativas tem ocorrido na região, como é o caso da fábrica de cimentos da 

SUSA Industrial em Currais Novos. 

 Também merecem destaque as indústrias cerâmica e têxtil. Nesta última, a bonelaria 

merece referência especial, pois se encontram distribuídas mais de 50 bonelarias em vários 

municípios que se consolidaram e conquistaram mercados dentro e fora do estado. O artesanato, 

como os bordados e rendas, é uma atividade interessante na região. Os bordados de Caicó, na 

maior parte fabricada em Timbaúba dos Batistas, são bastante conhecidos, podendo ser 

encontrados em diversas lojas espalhadas no país. 

 Em diagnóstico recente sobre a industrialização do Rio Grande do Norte, denominando-

a de uma indústria de resistência, Felipe, Rocha e Rêgo (2010) dedicam um capítulo de sua 

publicação sobre o Seridó Potiguar, afirmando que 

 

a reação a essa longa crise, vem através da criatividade e capacidade empreendedora 

dos seridoenses, quer seja na instalação de dois polos cerâmicos – Parelhas e Cruzeta, 

mas principalmente por meio das pequenas fábricas que passam a produzir rede, 

bordados, bonés, panos de pratos e confecções. (FELIPE, ROCHA e RÊGO, 2010, p. 

261) 

 

 O comércio atacadista e varejista se relaciona à distribuição de alimentos, de remédios, 

de autopeças, de veículos, de materiais de construção, de serviços em geral. O comércio, mesmo 

sendo uma das atividades mais dinâmicas da região, depende muito dos períodos festivos 

(sazonalidade), como as festas religiosas, dentre outros eventos ocorridos ao longo do ano, 

como o Carnaval e a Festa de Santana em Caicó ou a encenação da Paixão de Cristo no Monte 
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do Galo em Carnaúba dos Dantas. Sublinha-se aqui o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN) e das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas (CDL) ao comércio local.  

 Há um turismo ligado às festas religiosas e nos últimos anos uma tentativa de incentivar 

o ecoturismo, devido às suas belas paisagens serranas, vales fluviais, e com destaque para os 

sítios arqueológicos com suas inscrições rupestres, que apresentam vestígios da ocupação do 

homem pré-histórico e suas marcas deixadas em cavernas e grutas. Mais visitados são os Sítios 

Mirador, em Parelhas, Pedra do Alexandre, Talhado do Gavião, Casa Santa e Xiquexique I e II 

em Carnaúba dos Dantas, visto que esses últimos possuem estrutura para receber visitantes.  

Entre os atrativos naturais das serras e dos relevos acidentados e formações rochosas, 

destacam-se o Bico das Araras e Serra da Formiga em Acari, que emolduram o Açude de 

Gargalheiras, a Gruta da Caridade e Serra de São Bernardo em Caicó, Vale Vulcânico em Cerro 

Corá e Lagoa Nova, Serra do Chapéu, Pico do Totoró, Cânion dos Apertados, Serra da Mina 

Brejuí, Pedra do Sino e do Navio em Currais Novos, Serra dos Quintos e Pedra da Boca em 

Parelhas, além de outros atrativos como os castelos (Castelo de Engady em Caicó e Castelo de 

Bivar em Carnaúba dos Dantas) e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Museu do Sertanejo, 

ambos tombados pelo Patrimônio Histórico, na cidade de Acari (GOVERNO DO RN, 2013a). 

 Também se encontram empresas destinadas a prestar consultoria em negócios, 

profissionais autônomos que utilizam novas tecnologias e a existência de instituições de ensino, 

notadamente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Campus Caicó e 

Currais Novos e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN) – Campus Caicó, 

Currais Novos e Parelhas. 

 Um ponto a ser destacado e que tem sido valorizado no Seridó Potiguar é a fama da 

qualidade de seus produtos, motivo pelo qual surgiu a “marca Seridó”, como por exemplo, a 

carne de sol, o queijo de coalho, os derivados lácteos. A valorização da marca unida às 

iniciativas de pessoas criativas que trilham um caminho árduo, mas que estão dispostas a não 

se abaterem pelas adversidades existentes, caracterizam ainda mais essa resistência do 

seridoense. 

 Considerada uma das principais bacias leiteiras do estado, que através do “Programa do 

Leite” se consolidou na região, tem-se também a expansão da caprinovinocultura, além da 

fruticultura (com destaque para a cajucultura), mesmo diante dos grandes desafios relacionados 

ao desmatamento, como demonstra estudo desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento 
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Sustentável do Seridó Potiguar – ADESE73 (2012) nas Serras de Santana e do João do Vale, e 

da crise hídrica quase permanente. Essas frutas quando não são vendidas para fora do estado, 

geralmente são beneficiadas por indústrias potiguares de polpas de frutas. 

 Em 2013, o Governo do RN juntamente com o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte publicou um documento intitulado 

“Perfil do Rio Grande do Norte”. Neste, encontram-se informações sobre todas as regiões do 

estado, dentre elas o Seridó Potiguar, que tem como segmentos dinâmicos da economia 

regional: a) Turismo (ecoturismo, serrano rural, negócios, eventos, caverna), b) Agropecuária 

(pecuária leiteira e de corte, piscicultura, mandioca, cajucultura, caprinocultura, culturas de 

vazante); c) Indústria (confecções, cerâmica, laticínios, sapatos, indústria artesanal, pedra, 

couro, madeira), d) Mineral (feldspato, caulim, ferro, tungstênio), e e) Comercial (atacadista, 

varejista, supermercados). Assim, um dos principais desafios de um projeto de 

desenvolvimento regional é dinamizar esses segmentos da economia seridoense. 

 Cabe frisar que, ainda no ano 2000, houve uma tentativa de resgate da economia do 

Seridó Potiguar por meio de um plano de desenvolvimento econômico de acordo com a vocação 

própria da região. O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó foi elaborado pelo 

Governo do RN com o auxílio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e 

o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, este último presidido pelo então Bispo 

da Diocese de Caicó na época, que a pedido, relatou: “nós entramos porque havia a constatação 

de superarmos uma, talvez, uma grande barreira ou gargalo do êxito do plano que seria a 

bipolarização da política no estado, na região mais ainda” (Entrevistado RN4). 

 No referido projeto, já havia uma preocupação considerável com a situação econômica 

do estado e de regiões como a do Seridó Potiguar: 

 

o padrão de desenvolvimento econômico hoje observado no Rio Grande do Norte 

ainda apresenta traços de forte insustentabilidade, dados os problemas de natureza 

econômica, social e cultural que produz, destacando-se uma profunda exclusão social. 

Esse quadro torna-se ainda mais grave nas regiões do estado com menor grau de 

desenvolvimento relativo, destacando-se, dentre elas, o Seridó. Essa região já foi 

caracterizada, em passado nem tão remoto – por volta dos anos 50 e 60 –, como a 

principal área de produção algodoeira do Rio Grande do Norte, além de centro de 

extraordinária importância em matéria de produção mineral e principal bacia leiteira 

do estado. (GOVERNO DO RN, 2000, p. 25) 

 

 
73 A ADESE, com sede em Caicó, busca discutir, articular e promover ações em prol do desenvolvimento regional, 

atuando em parceria com as instituições governamentais e as não-governamentais, como as instituições privadas, 

as religiosas e com as organizações sociais e sindicais da cidade e do campo (AZEVEDO, 2010). 
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Diante da situação, havia uma necessidade de ações por parte do poder público para 

tentar articular ações que pudessem criar oportunidades para o desenvolvimento local, a 

começar com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável para essa região. No 

entendimento do Governo do RN: 

 

a preparação desse Plano representa um grande desafio, pois dele depende a definição 

de novos rumos para o seu desenvolvimento, centrado, em boa medida, em suas 

possibilidades endógenas, assim como na real e mutuamente comprometida 

integração sociedade civil e governo, repensando a natureza e o papel dos governos 

nessa integração. (GOVERNO DO RN, 2000, p. 26) 

 

 O Presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Seridó comentou sobre 

a concepção do projeto:  

 

Havia essas tentativas de planos de desenvolvimento econômico para cada região de 

acordo com sua vocação própria. E aí surgiu o momento em que se deveria olhar com 

um olhar muito específico, próprio, para o Seridó. E aí foi quando, também tivemos 

as políticas internacionais do BID, do Banco Mundial, que introduziu naquela época, 

e desenvolveu um projeto que foi muito interessante que era o projeto de Combate a 

Pobreza Rural. Aí surgiu para combater esta pobreza o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, porque também era um passo adiante na visão de desenvolvimento, né, 

não bastava só o econômico, mas um desenvolvimento que fosse sustentável em que 

ele permanecesse. (...) A participação, para mim, foi o grande diferencial do Plano do 

Seridó, a participação da comunidade em todos os níveis, desde as lideranças até o 

povo, as comunidades. (Entrevistado RN4) 

 

Nesse período, a ênfase dada às atividades econômicas em processo de estruturação no 

Seridó Potiguar se relacionava particularmente à pecuária leiteira, ainda alicerçada em forte 

apoio oficial. Na percepção do Governo do RN (2000), foi graças a essa atividade que a região 

conseguiu transformar-se na segunda bacia leiteira do RN, no entanto, havia também um 

esforço para reestruturar a caprinovinocultura, a cajucultura, e por sua vez, a agroindústria.  

 Posteriormente, em 2010, surge o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável do Seridó – PTDRS, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário auxiliado pela Delegacia Federal do MDA/RN, como 

parte dos planos de desenvolvimento sustentável dos Territórios da Cidadania. A elaboração 

desse plano se deu com base na 

 

proposta de consolidação da política de desenvolvimento territorial, que tem como 

intuito unir diversos atores sociais, sejam eles instituições, entidades ou pessoas na 

concretização do desenvolvimento sustentável e, consequentemente, na diminuição 

da pobreza e das desigualdades sociais. Desta forma, este documento se configura 

como um instrumento de planejamento que norteará as ações estratégicas para 

consolidar o desenvolvimento no território seridoense (MDA, 2010, p. 2). 
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 Tendo em vista que o Projeto RN Sustentável é um projeto apoiado pelo Banco Mundial, 

algumas lições foram aprendidas e se tornaram base para a concepção deste, tais como: a) adotar 

uma abordagem multisetorial, b) fortalecer os vínculos entre agricultura, nutrição, segurança 

alimentar e redução da pobreza; c) a inclusão produtiva é importante para a redução das 

desigualdades; d) fortalecer a parceria com organizações sociais; e) garantir uma orientação 

para o mercado e a integração das organizações de produtores em cadeias de valor; f) promover 

parcerias público-privadas; g) a reforma do setor público e a melhoria da prestação de serviços 

são essenciais no apoio aos objetivos de desenvolvimento. Algumas dessas lições podem ser 

relacionadas com as oportunidades sociais ou ativos defendidos por Kaztman (1999) e Sen 

(2010).  

A estratégia de desenvolvimento regional preconizada pelo Governo do RN se baseia 

em três eixos, dentre eles, a recuperação do dinamismo econômico na região do Seridó Potiguar. 

Nesta pesquisa ora realizada, as análises se restringem a esse eixo específico, ressaltando que o 

Projeto RN Sustentável (2013-2019), atualmente denominado Governo Cidadão: 

desenvolvimento e sustentabilidade, parte da ideia de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável e integrado que tem como principal objetivo contribuir efetivamente para reverter 

o cenário de baixo dinamismo socioeconômico regional do estado, e apoiar ações de 

modernização da gestão do setor público para prestação de serviços de forma mais eficaz e 

eficiente, visando à melhoria da qualidade de vida da população potiguar. 

 No que diz respeito ao diagnóstico que revela os arranjos produtivos locais do Seridó 

Potiguar, os prefeitos dos municípios de Caicó e Currais Novos tem opiniões parecidas: 

 

Ela [o Seridó Potiguar] é hoje uma região de múltiplos setores fragmentados, mas de 

alguma forma que vão se articulando para manter esse desenvolvimento, por exemplo, 

a questão da bacia leiteira. No passado, a bacia leiteira era de grandes produtores. De 

acordo com a dinâmica desse setor, como ele foi se desenvolvendo, ele passou a ser 

agora um setor de produção familiar. Se mantém com uma produção pequena, mas 

muitos produtores pequenos se articulam nessa parte de leite. Vejo desenvolvimento 

na parte de mineração, mas de Parelhas até aqui Currais Novos, esse setor é uma área 

que está em desenvolvimento. Vejo no Seridó essa questão das facções, indústrias 

têxteis, principalmente em pequenas cidades. Caicó já tinha uma cultura mais do 

bordado, pequenas indústrias nesse ramo de confecções também. Então assim, eu não 

vejo mais o Seridó com uma área pujante, são várias áreas. (Entrevistado PM2). 

 
A principal potencialidade que eu enxergo hoje é a produção mineral. A gente tem 

aqui a produção de telha, que a gente não sabe quantos anos vai durar ainda pela 

escassez dos recursos naturais. Se a gente pega Caicó, a região descendo ali para 

Jardim de Piranhas, algumas outras cidades do entorno, produção de boné. Aqui, 

Jardim, Acari, Parelhas, Santana, temos a produção têxtil, fabricação de roupas, quer 

dizer, são atividades que agregam. Aí é onde vem o enxergar do poder público e das 

instituições de ensino, pra fazer com que essas cadeias, elas funcionem, fazer com que 

elas se articulem. E o grande desafio é fazer com que realmente o turismo, hoje é o 

maior potencial que nós temos, ele realmente se efetive. (Entrevistado PM3) 
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De forma semelhante, o prefeito de Parelhas se expressa com otimismo: 

 

O Seridó vai se reinventando. Vem a seca terrível. Tivemos durante seis anos seguidos 

e mesmo assim o Seridó consegue ter a maior bacia leiteira do estado ainda. Então é 

um lugar a ser estudado profundamente, porque é fundamental para a economia do 

estado. Politicamente falando já foi uma região importantíssima que teve governador, 

senadores, vários deputados federais e estaduais. Perdemos um pouco dessa força, 

mas o Seridó é importantíssimo para a economia do estado pelo fato de se reinventar 

e ser considerada uma região do semiárido, mas mesmo assim consegue sobreviver 

ao longo desse tempo todo. (Entrevistado PM4) 

 

 Outros entrevistados também evidenciaram essa característica ímpar do Seridó Potiguar, 

cuja dinâmica econômica faz jus ao ditado popular “tirando leite de pedra” (GOMES, 2017). 

Para o entrevistado IF2, “o Seridó é uma região diferenciada (...) em termos de cultura e em 

termos de educação, em termos até de valores da região do estado do RN.” Sua percepção se 

dá com base em alguns exemplos: 

 

Os principais desafios é estar numa região do semiárido que é a região mais seca do 

estado, uma região desertificada. Mas, por incrível que pareça, essas dificuldades, elas 

trouxeram para seus moradores, motivações para superá-las. A gente diz assim: Onde 

é que está a cadeia do leite e do queijo do estado do RN? É na região mais seca do 

estado. É na região onde se tira leite de pedra, entendeu? A percepção que eu tenho é 

que pela dificuldade que as pessoas tem, pelas agruras da região, elas foram em busca 

de soluções. (...) A região de Caicó e adjacências ali são exportadoras de bonés para 

o Brasil e até para o exterior. (Entrevistado IF2) 

  

Segundo o Arcebispo da Arquidiocese de Natal e antigo Bispo da Diocese de Caicó, 

esse paradoxo seridoense também chama a atenção:  

 

(...) o Seridó era sempre uma referência de um povo muito zeloso pela sua dignidade, 

um povo que trabalha, que tem iniciativas. Talvez, diante do próprio desafio climático 

e também da própria característica da região semiárida, seca, caatinga, pedra, uma 

natureza bastante agressiva e ao mesmo tempo tão rica de tons. E dentro dessa 

perspectiva é que surgiu o Plano do Seridó para que a região se desenvolvesse porque 

era o Seridó profundamente enriquecido com a prática da pecuária, da agricultura 

familiar, mas sobretudo com a pecuária leiteira, e por incrível que pareça, tão adversa 

a região para chuvas e maiores condições produtivas, mas era uma região que domina 

o mercado do leite, do queijo, dos laticínios, etc. (Entrevistado RN4) 

 

 Como foi dito anteriormente, o Projeto RN Sustentável tem como um dos seus objetivos, 

recuperar o antigo centro dinâmico do estado. Segundo o entrevistado RN2, que é o responsável 

pelo monitoramento e avaliação do projeto, “o Estado precisa recuperar esse antigo centro 

dinâmico, está lá na estratégia. O Projeto não propõe, a gente sabe que sozinho ele não consegue 

recuperar. Ele propõe apoiar essa recuperação”. 
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Desse modo, diversas ações foram concluídas (e outras estão em fase de execução) em 

prol do alcance desse resultado, como demonstra a Tabela 2 com o total de investimentos 

realizados no Seridó Potiguar por categoria, cuja última atualização dos valores gastos ocorreu 

em 20 de fevereiro de 2020, totalizando R$ 147.063.697,00: 

 

Tabela 2: Investimentos totais por categoria no território Seridó 

Categorias Valor total (R$) Percentagem (%) 

Acesso a água 14.981.292,00 10,18 

Agricultura 178.391,00 0,12 

Artesanato 610.934,00 0,41 

Bandas Filarmônicas 109.923,00 0,07 

Capacitação 321.675,00 0,22 

Combate à desertificação 3.137.784,00 2,13 

Conselho Municipal 362.838,00 0,25 

Cultura 424,417,00 0,28 

Escolas 12.072.124,00 8,20 

Estradas 40.832.821,00 27,76 

Inclusão produtiva 36.748.943,00 24,98 

Infraestrutura tecnológica 2.555.300,00 1,00 

Macrozoneamento 1.795.373,00 1,73 

Projetos de inovação pedagógicos 2.061.831,00 1,40 

Rede de urgência e emergência 2.562.475,00 1,74 

Rede materno infantil 414.552,00 0,28 

Serviços públicos 9.723.816,00 6,61 

Sistema de esgotamento sanitário 17.850.861,00 12,14 

Turismo 742.764,00 0,50 

Total Geral 147.063.697,00 100,00 

       Fonte: Governo do RN, 2020. 

 

 De acordo com os valores apresentados, a maioria dos investimentos foram alocados em 

questões estruturais como estradas, acesso a água que é um problema crônico na região, sistema 

de esgotamento sanitário, reforma de escolas e hospitais, construção de Centrais do Cidadão, 

dentre outras. No que tange à inclusão produtiva que está intrinsecamente relacionada aos 
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arranjos produtivos locais, os valores investidos se deram em quatro tipos: subprojetos de 

economia solidária; subprojetos de iniciativa de negócios sustentáveis da cadeia produtiva do 

leite e derivados; subprojetos de iniciativa de negócios sustentáveis voltados para registro 

sanitário; e subprojetos de iniciativa de negócios sustentáveis ligados a fruticultura irrigada. 

 No tocante às ações de inclusão produtiva para o Seridó Potiguar, a Coordenadora da 

Área Operacional do Projeto Sustentável, evidencia os projetos ligados às queijeiras que giram 

em torno de R$ 23 milhões para regularizá-las:  

 

Eu acho que diretamente ligada a economia que talvez, estrategicamente consiga um 

resultado, é esse projeto das queijeiras e eu aposto muito que nessa perspectiva da 

inclusão produtiva, a gente mude a realidade do queijo, mas em termos econômicos, 

não tem peso não. (Entrevistada RN1) 

 

 É pertinente dizer que nenhum investimento está vinculado ao setor mineral, pois o 

Banco Mundial não concede financiamentos para esse setor por questões ambientais. A 

entrevistada RN1, ainda quando questionada sobre as ações do projeto para o Seridó Potiguar, 

revelou um fato relevante e ao mesmo tempo inusitado, pois vai de encontro a um dos pontos 

centrais do projeto, inviabilizando parte dos resultados previstos inicialmente:  

 

Nesses estudos dos clusters e dos indicadores, os estudos identificaram... Olha só, a 

proposta é... teve realmente alteração. Tinha uma proposição inicial da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de criar um grande centro de fortalecimento da marca 

Seridó. A proposta era a gente estruturar a parte de artesanato, carne, queijo e 

confecção. Então tinha a proposição inclusive de construção de um centro de 

comercialização lá. Isso não avançou. Aliás, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico foi uma área que a gente teve dificuldade. Foi colocado (inicialmente no 

projeto original) por essa proposição e a ideia era a gente a partir disso, fortalecer 

todas as outras ações. E aí não avançou porque a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico que propôs originalmente, o Secretário que propôs orginalmente, mudou. 

E aí com ele, muda-se a estratégia. Veio a história de: “Não, vamos fortalecer, vamos 

construir o Parque Tecnológico do RN”. E aí que era um Parque Tecnológico 

multisetorial proposto inicialmente para Macaíba, depois mudou o Secretário e foi 

para Extremoz. E lá em Extremoz o Banco Mundial foi lá e vetou. (...) Essa parte de 

reestruturação da estratégia onde o Seridó, que era o antigo centro dinâmico, para 

fortalecer a questão econômica de lá, ela originalmente estava prevista, mas foi 

alterada. (Entrevistada RN1) 

 

 A questão revela o que em outro momento da pesquisa foi dito em forma de desabafo 

pelo Arcebispo a respeito da não continuidade dos programas governamentais e dos planos de 

desenvolvimento que tem objetivos em médio e longo prazo: 
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(...) porque nós temos um problema muito sério no país, no Brasil. Oxalá comecemos 

também, superemos isso também no nosso Estado, aquela falta de uma visão política 

para zelar pela continuidade dos planos de desenvolvimento, os projetos, plano de 

Estado e não plano de Governo, isso é fundamental. (Entrevistado RN4) 

 

 De forma concreta, as ações do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar foram 

muito pontuais, como atestaram os servidores do estado entrevistados, mas nada que possa se 

caracterizar como ações de um projeto integrado e sustentável que almeje efetivamente o 

desenvolvimento regional com seus vários atores e funções. 

 

Tem para a zona do turismo, esgotamento sanitário de Cerro Corá. Nós temos uma 

estrada, uma recuperação de uma estrada Jucurutu-Caicó. Nós temos vários sistemas 

de abastecimentos nas comunidades rurais. Projetos de economia solidária, como por 

exemplo, só para citar no Seridó, uma fábrica de polpa de fruta no Povoado Cruz em 

Currais Novos, um projeto comunitário. Então nós temos vários projetos, desde 

comunitários, nas comunidades rurais, até projetos mais estruturantes como esse de 

Cerro Corá, o saneamento básico de Cerro Corá, que é um município turístico. 

(Entrevistado RN2) 

 
A gente tem ações na área da educação. A gente tem ações na área de segurança, tem 

algumas estradas, esgotamento sanitário, tem algumas estradas de Cerro Corá que 

chamam de estrada da produção, hospitais. A de Jucurutu também, Jucurutu a Caicó. 

Para a estratégia (área) econômica, não. (Entrevistada RN1) 

 

Tem reformas de escolas, mas nenhuma intervenção assim mais direta. Eu acho que 

diretamente ligada a economia que talvez, estrategicamente consiga um resultado, é 

esse projeto das queijeiras que são 23 milhões para regularizar as queijeiras e eu 

aposto muito, que nessa perspectiva da inclusão produtiva, a gente mude a realidade 

do queijo. Mas em termos econômicos, ele é muito... não tem peso não. (Entrevistada 

RN1) 

 

 Uma das informações coletadas mais intrigantes se relaciona ao setor têxtil, um dos 

arranjos produtivos do Seridó Potiguar que contém mais postos de trabalho e que ainda possui 

uma dinâmica e certo protagonismo no estado74. Como foi verificado, o setor têxtil seria 

contemplado no Projeto RN Sustentável e com o decorrer do tempo foi excluído, demonstrando 

que o planejamento e a execução do projeto por parte do Governo do RN é frágil: 

 

O projeto que se propunha mesmo, se você pegar o projeto original, vai estar lá nas 

ações, um Centro. A estratégia era fortalecer o Seridó com a construção desse Centro. 

Seria em Caicó. Era um pólo, fortalecer... Eles, na época, foram visitar Toritama, que 

é na Paraíba, foram visitar o Centro têxtil de lá. Quem foi visitar foi o pessoal da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tiveram todo um trabalho e iniciaram, 

mas... Aí essas alterações desses secretários, a gente não consegue nem explicar... Eu 

não consigo. (Entrevistada RN1) 

 

 
74 É fundamental compreender que esse “protagonismo” do setor têxtil não o caracteriza como vocação natural da 

região do Seridó Potiguar, mas uma atividade que possui sua dinâmica voltada em sua grande maioria para a 

terceirização, como são os casos das facções têxteis espalhadas por toda a região. 
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 Dada à complexidade envolvida num projeto como o RN Sustentável, que possui uma 

pulverização de investimentos muito grande e difusa, além dos desafios enfrentados pelos 

atores públicos e a realidade econômica do estado e do país, os resultados almejados ficam 

comprometidos. A Coordenadora Operacional do projeto relatou tais dificuldades: 

 

Como é que você consegue mudar, promover desenvolvimento, mudar realidade de 

um estado tão grande com 167 municípios onde muitas vezes você só tem um 

investimento por município? É impossível! Não tem condição! Até você conseguiria 

se ele tivesse muito planejado e muito articulado que de fato aquilo ali fosse um 

“elinho” de uma cadeia que fosse mudar a realidade do todo e não uma necessidade 

de uma demanda local, isolada. Então eu acho, particularmente, quem quer fazer um 

projeto desse dê resultados consistentes, sólidos, sustentáveis. Ele tem que focar, ele 

tem que direcionar. (Entrevistada RN1) 

 

 Analisando as informações coletadas por meio das entrevistas e do próprio projeto, 

parece claro que o Seridó Potiguar corre o risco de permanecer sendo o “antigo centro dinâmico 

do estado”. Na realidade, esse foi um dos questionamentos feitos a Coordenadora Operacional 

do projeto, que enfaticamente respondeu: “Corre, corre o risco. Se a gente levar em 

consideração isso como um indicador do Projeto, a gente não consegue, com toda certeza. A 

gente não atinge o que estava previsto” (Entrevistada RN1). Essa é a mesma opinião do Prefeito 

de Currais Novos: 

 

está mais no papel do que na prática. Mesmo com tudo isso que a gente falou, seja 

executado, não vai mudar a história do nosso Seridó completamente. Ele pode mudar 

uma parte, pequena, mas não colocar o Seridó no centro de desenvolvimento do 

Estado (Entrevistado PM2). 

 

 Em termos de ações específicas do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar com 

base nas três maiores cidades da região (Caicó, Currais Novos e Parelhas), houve opiniões 

semelhantes e distintas dos prefeitos municipais, oscilando entre ações que se efetivaram, 

algumas que foram apenas planejadas e outras que não foram efetivadas, além de certa 

frustração com o referido projeto de desenvolvimento: 

 

(...) praticamente não chegou a Caicó, pelo menos aqui em nossa região. Muita 

propaganda, muita mídia, mas as coisas não andaram como deveriam andar. Então, o 

RN Sustentável deveria chegar de fato e de direito. É um projeto grandioso, só que 

praticamente não saiu do papel. (Entrevistado PM1) 

 

(...) tem alguns investimentos pontuais que estão para chegar, foram anunciados. Por 

exemplo, a sinalização turística do polo de turismo do Seridó. (...) Foi anunciado outro 

investimento que é o Edital de queijeiras, um investimento altíssimo, uma legislação 

ainda não tão simplificada para a realidade dos nossos queijeiros. (...) Outro ponto do 

RN Sustentável é a construção da Central do Cidadão daqui. (...) Algumas associações 

aqui, as duas associações mais organizadas do meio rural é a Associação Mulheres do 
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Quandu e a Associação das Mãe e Jovens do Povoado Cruz, as duas receberam 

investimentos. Então, investimentos estruturantes que são associações produtivas, 

uma com a fábrica de polpa de fruta e outra com uma cozinha industrial, parte de 

doces, biscoitos, e derivados de produção da zona rural. E também do RN Sustentável 

prevê investimentos no Hospital uma UTI Neonatal e uma UTI Geral. (...) E 

investimentos nas escolas aqui, duas escolas que eu vi, previsão de investimentos. 

Alguns cursos, os investimentos da EMATER, umas ensiladeiras para o produtor... 

Chegou isso aí aqui no município, mas a demanda é muito grande também. 

(Entrevistado PM2) 

 

Chegou forte, todas essas associações rurais. Essas associações, além de outras da 

zona urbana, foram atendidas pelo RN Sustentável. Por ser público, a falha que a gente 

percebe é a demora, as pessoas às vezes desacreditam. (...) O município foi 

beneficiado sim com o RN Sustentável e a gente vê várias ações, especialmente para 

a zona rural. Umas que eu acho que não tenha tanta eficácia, outras acredito que vai 

ser muito bom, principalmente dessa parte de orientação técnica pra fazer com que o 

homem do campo perceba as possibilidades que temos. (Entrevistado PM3) 

 

Para tanto, fica demonstrado a fragilidade da proposição de apoiar o resgate do antigo 

centro dinâmico do estado pelo Projeto RN Sustentável com base nos resultados até então 

apresentados. Mas afinal, o estado do Rio Grande do Norte possui realmente um planejamento 

estratégico? E se possui, as ações são orientadas por esse planejamento? 

A priori, os resultados encontrados revelam uma discrepância entre o que está posto no 

planejamento e no que ocorre realmente na prática. É necessário entender que o 

desenvolvimento local não se dá apenas com investimentos pontuais, mas depende de uma 

integração de atores diversos em prol desse desenvolvimento, dentre eles as instituições de 

ensino, como os Institutos Federais. 
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5 O IFRN E O PLANEJAMENTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO NO SERIDÓ 

POTIGUAR 

 

 Após discorrer sobre a educação profissional no Rio Grande do Norte; realizar uma 

discussão sobre a relação entre a educação profissional e desenvolvimento local; e em seguida 

analisar o Seridó Potiguar como território de desenvolvimento, apresentando as políticas 

públicas de desenvolvimento da atualidade com ênfase no Projeto RN Sustentável para o Seridó 

Potiguar, este capítulo trata da análise dos resultados desta pesquisa que teve como objetivo 

central examinar a relação existente entre a expansão e interiorização da educação profissional 

e tecnológica e o desenvolvimento do Seridó Potiguar, com base nas atividades desenvolvidas 

pelo IFRN e as ações definidas no planejamento de desenvolvimento estadual por meio do 

Projeto RN Sustentável.  

Desse modo, os subcapítulos abaixo se propõem a: 1) investigar o processo de expansão 

e interiorização do IFRN no Seridó Potiguar; 2) examinar a relação entre as atividades do IFRN 

no Seridó Potiguar e o planejamento do desenvolvimento local baseado no planejamento 

estadual orientado pelo Projeto RN Sustentável; e por fim, 3) examinar as convergências e 

divergências entre a proposta de educação profissional e tecnológica do IFRN para o Seridó 

Potiguar em relação às propostas do Projeto RN Sustentável para a mesma região nos eixos de 

desenvolvimento local e educação profissional. Esses subcapítulos analisarão em pormenores 

a relação entre a educação profissional (IFRN) e o planejamento estadual de desenvolvimento 

(Governo do RN) em prol do desenvolvimento do Seridó Potiguar, objetivando entender se, 

entre ambos, há parceria ou apenas uma aparente parceria, bem como se há visões convergentes 

ou divergentes nessa relação. 

 

5.1 O processo de expansão e interiorização do IFRN no Seridó Potiguar: mais de uma década 

da educação profissional e tecnológica no sertão seridoense 

 

 A tentativa de expandir a educação profissional pelo país não se restringe ao século XXI, 

mas surge desde o Governo Sarney (1985-1990) quando foi desenvolvido um plano para a 

implantação de 100 novas escolas técnicas espalhadas pelo Brasil, o que não obteve sucesso, 

pois foram concluídas apenas 35 escolas. Nessa época, como atesta o ex-Diretor do CEFET-

RN e antigo Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do IFRN, o Rio 

Grande do Norte seria contemplado com algumas unidades de ensino: 
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(...) o Rio Grande do Norte foi contemplado com a possibilidade de 3 Unidades de 

Ensino Descentralizadas. Essas unidades foram um projeto nacional feito uma análise 

regional de desenvolvimento regional e o Rio Grande do Norte foi contemplado com 

a região do Seridó e com a região Oeste, que eram duas regiões mais fortes naquele 

momento do Governo Sarney. A região Seridó seria contemplada com uma unidade 

industrial, que era chamada assim, e uma unidade agrícola (...) Caicó com a escola 

agrícola porque Currais Novos passou no contexto a ser contemplado com a escola 

industrial (...) o Seridó estava forte naquele tempo, sempre foi forte, uma região forte. 

(Entrevistado IF3) 

 

 Devido a problemas envolvendo a doação dos terrenos por parte do poder público 

municipal, seja em Caicó ou em Currais Novos, sequer houve o início das construções dessas 

unidades de ensino, mas apenas em Mossoró, cuja inauguração ocorreu em 29 de dezembro de 

1994, tornando-se a primeira unidade de ensino descentralizada da então ETFRN (Escola 

Técnica Federal do Rio Grande do Norte), que caracteriza o início da expansão e interiorização 

da educação profissional no Rio Grande do Norte, mesmo que timidamente. 

 Um detalhe interessante se dá ainda na década de 90 quando se tentou expandir e 

interiorizar a educação profissional no estado, agora voltando-se para o Seridó Potiguar, 

lembrando que esse era um desejo de muitos que estavam na gestão da antiga Escola Técnica, 

que em 1999 passou a ser denominada CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica), mas 

por questões jurídicas, esse processo de expansão foi mais uma vez interrompido. O ex-diretor 

do CEFET e um dos principais colaboradores no processo de expansão e interiorização dos 

Institutos Federais diz: 

 

Esse sonho não é meu, esse sonho é de um monte de gente que pensava assim. 

Começamos aqui na escola ainda em como interiorizar a educação profissional. (...) 

se pensava até antes de eu chegar no CEFET, uma expansão inclusive em Currais 

Novos. Fui lá visitar já como Diretor do CEFET, um terreno que era cheio de pedras 

e etc., para nós colocarmos ali uma escola. Por acaso em Currais Novos nessa época, 

era Iberê o relator do Orçamento quando nós conseguimos uma emenda para fazer a 

escola de Currais Novos... E aí para minha tristeza como Diretor de Ensino fui lá em 

Brasília, não lembro bem o ano se era 97, 98, para devolver o dinheiro, no bom 

sentido. Redistribuir para os outros, 3,5 milhões para fazer isso, porque o Presidente 

Fernando Henrique tinha colocado aquela legislação que só permitia a expansão se 

fosse para instituições sem fins lucrativos, estados ou municípios, e federal não teria 

mais a expansão com seus professores. Ele até fazia, poderia construir uma escola, 

etc., mas não expandiria a educação profissional. Nessa época, a maior tristeza. 

(Entrevistado IF3) 

 

 Além dos aspectos políticos que impediam a expansão e interiorização da educação 

profissional pelo Brasil, outros fatores foram determinantes para que, a partir de 2005, esse 

processo fosse iniciado, tais como: a mudança na legislação, vontade política e um bom 

planejamento, pois esse processo de expansão e interiorização, já na primeira fase (Fase I), 

contemplou 64 escolas, sendo estas já existentes, pois houve uma reestruturação dos antigos 
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prédios para a nova realidade; a segunda fase (Fase II) foi com base nas macrorregiões e previa 

mais 150 novas escolas, seguindo a ideia contida no projeto inicial de que a num raio de 60 km 

deveria haver uma escola técnica; e a terceira fase (Fase III) ocorreu de acordo com as 

microrregiões. A figura 9 revela as mudanças perceptíveis no cenário da educação profissional 

no Rio Grande do Norte a partir de 2005. 

 

Figura 9 – Os Campi do IFRN 

 
     Fonte: IFRN, 2019a. 

 

Em relação a primeira fase da expansão e interiorização no Rio Grande do Norte, o ex-

Diretor da SETEC explica com mais detalhes:  

 

Na primeira fase, por que essas três? A ideia era atendimento aos estados que não 

tinham, a recuperação de infraestruturas já existentes e algumas escolas que foram 

essas novas, as únicas novas foram nas regiões metropolitanas. É tanto que o nosso 

não tinha região metropolitana, só tinham duas. Nosso primeiro projeto na primeira 

fase eram só recuperar Ipanguaçu que tinha lá a estrutura. Então nessa primeira fase 

do RN eram essas duas (Ipanguaçu e Currais Novos), e no projeto a gente podia 

atender as periferias das grandes cidades. Então apesar de Parnamirim está na região 

metropolitana, a periferia mais considerada de necessidade seria a Zona Norte, pelas 

questões de vulnerabilidade. Então houve esse desenho. Por isso a escolha dessas 

cidades. Lá (em Currais Novos) tinha o Centro Tecnológico do Queijo, tinha esse 

compromisso anterior que já tinha inclusive o projeto da escola, a muitos anos e nunca 

tinha saído. Ipanguaçu era essa outra questão da escola abandonada. Isso foi assim no 

Brasil todo. (Entrevistado IF4) 

  

 Uma informação valorosa se relaciona com ocasiões em que os gestores do CEFET-RN 

aproveitaram as oportunidades quando da possibilidade de expansão, estando atentos aos 
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trâmites em Brasília, entendendo a importância dessas novas escolas para o desenvolvimento 

do Rio Grande do Norte. Essa característica foi perceptível na forma como se expressou o 

entrevistado IF4, um grande entusiasta da expansão. Por outro lado, outros atores políticos 

foram decisivos em nível estadual, cada um de acordo com os interesses que defendiam, como 

no caso mais específico de Currais Novos onde existia o Centro Tecnológico do Queijo, de 

responsabilidade do Governo do Estado, mas até aquele momento, praticamente não 

funcionava: 

 

Mas a gente topou a parada e aí então resgatou, já meio de última hora, o terreno na 

Zona Norte e aí fomos para os três para conseguir dinheiro para fazer os três (Fase I: 

Currais Novos, Ipanguaçu e Zona Norte), né, e aí conseguimos, ou seja, o dinheiro era 

de dois, começamos os três e deu certo. Currais Novos saiu também por conta da 

decisão da Governadora de nos dá o CT do Queijo (...) o Secretário João Maia, ele foi 

decisivo, foi fundamental o posicionamento dele, porque ele queria ver funcionando 

(o Centro Tecnológico do Queijo). E nós começamos a funcionar com certa 

dificuldade. (...) Mas deu certo. (...) João Maia oficializou com Wilma de Faria, mas 

Rufino foi quem trabalhou por dentro todo o tempo pra gente superar algumas 

dificuldades, né, que a gente teve e aí saiu o CT, o CT do Queijo saiu, foi incorporado 

pela escola, porque essa era a grande questão. (Entrevistado IF4) 

 

 Esse fato foi corroborado pelo ex-Reitor, que esteve à frente da Instituição durante 

praticamente todo o processo de expansão a partir de 2005. 

 

Levando para Currais Novos para a região do Seridó, é que também já existia um 

projeto anterior, inclusive de ter uma unidade descentralizada lá, e não deu certo por 

“n” fatores, e que tinha já um arranjo produtivo em desenvolvimento, que era a cadeia 

do leite, do queijo e tal, inclusive com o Centro de Tecnologia do Queijo, implantado 

pelo Governo do Estado e que não estava funcionando porque não tinha pessoal 

qualificado, não tinha estrutura, né, para esse funcionamento. (Entrevistado IF2) 

 

 Destaca-se no depoimento do entrevistado IF4, na época atuando diretamente na 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que o CEFET-RN apresentava 

características de vanguarda quando o assunto era a expansão, o que foi considerado modelo 

para outros estados da federação.  

 

Então com esse modelo do RN que já estava pronto e com o apoio grande do CEFET, 

os grupos fizeram todo um estudo que a gente pedia: “Olha, vejam quais são as 

condições regionais, como está o desenvolvimento econômico, necessidades e monte 

o projeto para justificar ou não essa escola”. Então fizemos isso regionalmente. (...) A 

gente foi fazendo esse ajuste, mas com um desenho na cabeça na segunda fase que foi 

atendimento a macrorregiões. Como a ideia era chegar muito mais escolas, depois que 

atender as macro, vamos atender as microrregiões de cada macrorregião. 

(Entrevistado IF4) 
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Quando começaram as construções, a gente começou a elaborar o que chamamos de 

segunda fase, que apresentou os frutos em 2007 e 2008, especialmente nos estados 

que foram mais rápidos em construção, entre eles o RN, e eles brincavam e diziam: 

Não, é porque é você. Eu dizia: Não tem nada a ver, porque o Secretário que manda 

mais do que eu não é do RN. E na terra dele não manda. É porque no RN realmente 

andava, aliás, o RN talvez tenha sido o motor de tudo isso por ser o exemplo. Então 

como a gente tinha um exemplo funcionando, não tinha como se negar. (Entrevistado 

IF4) 

 

E por que o RN tem mais (escolas)? Porque o RN foi mais ágil para fazer as suas 

escolas. Alagoas e Sergipe que são um pouco menores do que a gente, tinham um 

volume de escolas semelhante, mas na primeira e segunda fase, demoraram muito a 

colocar as suas escolas. Então quando chegava a hora de fazer o projeto, em 

atendimento ao número que a gente tinha se comprometido, o RN sempre tinha 

alguma coisa a mais que é o que se chamou dos Campus Avançados. (Entrevistado 

IF4) 

 

 Ao escutar alguns entrevistados, observou-se que a vontade política foi fundamental 

para que o cenário da educação profissional e tecnológica no Brasil sofresse uma mudança 

expressiva, a começar do chefe do Poder Executivo do país, que entendeu a expansão como um 

verdadeiro investimento, conforme relato do ex-Diretor da SETEC:  

 

Foi um sucesso essa primeira fase. E o Presidente Lula dizia que educação não era 

custo, era investimento. Então assim: Vamos investir. Por mais que a área técnica, 

Tesouro... Não, mas não tem dinheiro... Isso aqui é investimento! Eu vou ter retorno 

com isso. (...) Então depois daí você vai ter custeio para manter a escola, investimentos 

que virão ao longo do tempo e o pessoal que realmente é o que pesa mais. Mas aí a 

primeira decisão foi do Presidente e depois a Presidenta, de dizer: Não, isso aqui é 

investimento, então não vou abrir mão. (Entrevistado IF4) 

 

 Nesse contexto, as escolhas das cidades contempladas no processo de expansão no Rio 

Grande do Norte não se deram de forma aleatória, mas com base em estudos de viabilidade 

realizados pela própria instituição de ensino. Como já relatado anteriormente, o Seridó Potiguar 

vivia a expectativa de receber uma escola técnica desde a década de 90. De todo modo, para 

cada fase da expansão, havia condições específicas e distintas nessas escolhas, como no caso 

das macrorregiões e microrregiões, o que não excluía a necessidade de organização e 

proatividade por parte dessas instituições, a existência de projetos bem produzidos e coerentes, 

além de apoio político. Foi nessa perspectiva que respondeu a entrevistada RN5, uma das 

protagonistas na expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica no Brasil e 

em especial, no estado do Rio Grande do Norte, por sua atividade parlamentar na época: 
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As escolhas, elas sempre são difíceis, e normalmente elas vem permeadas de conflitos. 

Eu digo isso porque quando nós decidimos incluir Currais Novos na primeira fase, 

que foi a fase pioneira da expansão da educação profissional no RN, houve um 

burburinho grande com Caicó. Inclusive, na época, teve setores de Caicó que, enfim, 

ficaram muito queixosos, me responsabilizando (...) Evidentemente que eu com muita 

calma encarei esse debate com tranquilidade de forma muito respeitosa e defendi 

Currais Novos por uma razão muito clara: havia já um estudo em curso aqui em 

Currais Novos no que diz respeito a instalação de uma escola técnica. Depois, isso era 

uma demanda que já vinha de muito tempo. (Entrevistada RN5) 

 

Todo esse trabalho obedece a um estudo de viabilidade técnica. É lógico que é 

legítimo, por exemplo, o PT de Currais Novos, Odon Jr., todo mundo lutava muito 

por isso. Chico nem se fala lá em Parelhas. O PT lá em Caicó idem. Mas não era só o 

PT não, os prefeitos chegavam para mim também. (...) Então eu acolhia essas 

reivindicações com muito carinho, com muito respeito, mas sempre dizia que a 

possibilidade daquela proposição prosperar passaria pelo crivo do estudo de 

viabilidade técnica feito pelo IFRN, pela equipe do IFRN. (Entrevistada RN5) 

 

 Esse estudo de viabilidade foi essencial para que houvesse um planejamento adequado 

e permitisse uma discussão mais aprofundada com todos os atores desse processo de expansão, 

que na verdade, era uma política pública educacional que almejava modificar o panorama da 

educação nos interiores dos estados no que tange à educação profissional:  

 

(...) a partir de 2005 vem Zona Norte, Currais Novos e Ipanguaçu, que foram as três 

primeiras da fase de expansão. Isso já tinha um certo mapeamento anterior, porque 

isso teve também, passou por um estudo, dentro do próprio estudo e cada estado fez 

esse estudo, de onde colocar os campi. Existia uma indicação do Governo Federal de 

colocar nas cidades polos, mas como mapear isso e ver que potencial cada cidade pólo 

ou então cidades com o IDH muito baixo que pudessem ter um maior 

desenvolvimento. (Entrevistado IF2) 

 

 Com base nas informações colhidas durante a pesquisa, ficou claro como se deu a 

escolha das cidades no Rio Grande do Norte para que nestas fossem construídas as escolas 

técnicas ou unidades descentralizadas de ensino, que mais tarde se tornaram campus, a partir 

da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 

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

Tecnologia. 

 No Rio Grande do Norte, o processo de expansão teve início timidamente em Mossoró 

ainda na década de 90, mas foi na Fase I da expansão já no Governo Lula, com a construção 

das três escolas – Currais Novos, Ipanguaçu e Zona Norte – que o mapa da educação 

profissional e tecnológica no estado passou a ter mudanças significativas. Urge lembrar que 

desde esse da expansão na Fase I, o Seridó Potiguar foi contemplado com o Campus Currais 

Novos. 
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 A atuação do IFRN no Seridó Potiguar por meio dos seus eixos tecnológicos e com base 

no tripé institucional (ensino, pesquisa e extensão) se deu em etapas distintas, ao passo que as 

escolas foram sendo construídas, fatos que não ocorreram no mesmo período, sendo Currais 

Novos em 2006, Caicó em 2009, Parelhas em 2014 e Jucurutu em 202075. Numa análise da 

atuação do IFRN no Seridó Potiguar, não se pode, em hipótese alguma, desconsiderar os 

arranjos produtivos locais dessa região, pois os Institutos Federais foram criados também com 

o intuito de corresponder e auxiliar nas vocações econômicas regionais. “Se nós vamos fazer 

uma escola voltada para aquela região ou para trabalhar na região, qual a vocação da região?” 

(Entrevistado IF3). 

 Para a escolha dos eixos tecnológicos, foram realizadas audiências públicas nessas 

cidades, no intuito de ouvir a comunidade local e seus respectivos representantes, para 

compreender melhor seus anseios e expectativas quanto à chegada da educação profissional e 

tecnológica na região. Apesar de não ser obrigatória a realização de tais audiências, mas apenas 

uma recomendação no processo de expansão e interiorização, o IFRN teve o cuidado de assim 

proceder em todas as ocasiões, ficando à mercê dos obstáculos que sobrevieram nesse estágio 

do processo de expansão, por parte da população local, que de certo modo desconheciam o 

IFRN e, por sua vez, o ensino profissional, ou até mesmo de quais eram as potencialidades da 

região. Mesmo nesse cenário, essas audiências foram fundamentais:  

 

Se fazia, lógico, um estudo anterior dos arranjos produtivos a partir de dados do IBGE, 

de tal, de todos esses indicadores, da Casa da Indústria que a gente tinha, da Federação 

do Comércio. Então a gente tinha já alguns dados estatísticos, principalmente com 

relação ao potencial daquela região. Mas, assim, muitas vezes você tinha um arranjo 

que estava no IBGE, quando você chegava na região, o arranjo na realidade não era 

muito o que estava lá no IBGE, era diferente. Isso possibilitou que a gente fizesse 

discussão e definição dos cursos a partir dessas audiências. (Entrevistado IF2) 

 

 O entrevistado IF3, que atuava conjuntamente com o reitor na época, dá mais detalhes 

dessas audiências que ocorreram em diversas cidades do estado: 

  

 

 

 
75 Uma observação importante para a compreensão da análise dos resultados desta pesquisa quando se refere ao 

IFRN no Seridó Potiguar se relaciona a não inserção do Campus Avançado Jucurutu, visto que o Campus deu 

início as suas atividades em março de 2020. A construção do prédio deste campus está em execução no momento 

(junho de 2020), todavia, a Escola Municipal Wagner Lopes de Medeiros foi totalmente reformada para atender 

os alunos do IFRN e da rede municipal de ensino. Sendo assim, o Campus Avançado Jucurutu não foi objeto de 

pesquisa, visto que desde o início da formulação desta tese de doutorado, esse campus sequer existia. Portanto, as 

análises e discussões se restringem aos campi em Caicó, Currais Novos e Parelhas.  
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(...) pelo menos uma em todos os municípios, nós fizemos pelo menos uma (...) Que 

a visita existia, discussão e tudo. Mas com já definições assim, de padrões, de ouvir, 

ouvir de forma variada, secretarias dos municípios eram escutadas para ter o 

sentimento que os alunos estavam pensando, que os alunos queriam. E a gente juntava 

essas informações, estudava a história do APL, se tinha território da cidadania. A 

gente ia para dados do IBGE e fazia algumas observações dali. Nós já íamos com um 

pré-diagnóstico que já levava uma proposta dos cursos, porque nós avançávamos para 

essa audiência mais decisiva. (Entrevistado IF3) 

 

Assim, “no Seridó especificamente, já tinha uma certa indicação que o Instituto levou, 

já tinha uma certa sintonia com o que a comunidade estava pensando” (Entrevistado IF2). Vale 

relembrar que os cursos do IFRN buscam atender demandas conforme os arranjos produtivos 

locais das regiões em que cada campus se insere, como demonstrado no Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Localização dos campi do IFRN e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais 

Mesorregião Microrregião Município 
Arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais 

Central 

Potiguar 

Seridó 

Ocidental 
Caicó 

Confecções/têxtil, rendas e bordados, 

tecelagem, bovinocultura de leite, laticínios e 

turismo rural. 

Seridó Oriental 

Currais 

Novos 

Polpas, sucos de frutas e água de coco, 

confecções/têxtil, tecelagem, rendas e 

bordados, bovinocultura de leite e lacticínios, 

piscicultura e pesca, mineração e turismo 

rural. 

Parelhas 

Bovinocultura de leite, cerâmica estrutural e 

telha cerâmica, piscicultura e pesca, 

artesanato em rendas e bordados, mineração 

e turismo rural. 

Fonte: Adaptado de IFRN (2019) 

 

Para uma melhor organização das informações, as análises foram divididas por campi 

conforme a ordem cronológica de funcionamento destes, sendo primeiramente o Campus 

Currais Novos, em seguida o Campus Caicó, e por fim, o Campus Avançado Parelhas. 
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5.1.1 IFRN – Campus Currais Novos 

 

 O Campus Currais Novos (Figura 10) foi o primeiro a atuar na região do Seridó Potiguar, 

atendendo uma área de abrangência que compreende 13 municípios. Assim, no dia 28 de junho 

de 2006 houve a inauguração do campus, na época ainda chamado de Unidade Descentralizada 

de Ensino (CEFET-RN) e em 25 de setembro daquele mesmo ano teve início seu primeiro ano 

letivo. A história do campus começa com um antigo anseio dessa região em poder usufruir de 

uma educação profissional de qualidade que estivesse relacionada com sua própria vocação 

econômica. Mas no caso de Currais Novos, qual seria essa vocação? Certamente, esse 

questionamento foi base para o início de uma discussão que preliminarmente foi resolvida por 

causa de um fator específico. 

 

Figura 10 – Foto do IFRN Campus Currais Novos 

 
 Fonte: IFRN (2019). 

 

A existência do Centro Tecnológico do Queijo, estrutura construída pelo Governo do 

RN por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi fator preponderante para a 

instalação do antigo CEFET-RN, cujo eixo tecnológico pudesse contemplar a estrutura já 

existente e até então subutilizada pelo poder público estadual. Diferentemente dos campi de 

Caicó e Parelhas, esse fator influenciou decisivamente a escolha de um dos eixos tecnológicos 

da escola, o de alimentos, como atesta o ex-Diretor Geral do referido campus: “(...) o nosso 

nascedouro, quer dizer, a gênese de tudo foi o CT do Queijo” (Entrevistado DG4). Esse não era 

o principal anseio da comunidade que ainda vislumbrava um retorno a atividade mineral que 

fora pujante em décadas anteriores: 
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O foco original de Currais Novos, se tivesse sido no Governo Sarney, era mineração, 

por todo o contexto histórico que mineração tem na região. E aí mineração naquele 

primeiro momento não surge, né, por conta da, vamos dizer assim, da negociação, do 

acordo da conquista do CT do Queijo. (Entrevistado IF3) 

 

 O depoimento do entrevistado DG4 é traz esclarecimentos sobre a escolha de alimentos 

como um dos eixos tecnológicos em Currais Novos: 

 

Então a questão de alimentos era quase uma coisa natural, tendo em vista a ideia era 

a gente formar as pessoas para atender essas demandas, sobretudo na questão das 

queijeiras, de laticínios, que tinham três na época. Então isso foi quase uma imposição 

do APL, certo? Justamente trazendo para o que é local. E informática porque foi 

decidido em reunião na Reitoria, certo? (...) Todas as unidades que fossem criadas. 

Então essa era a ideia, que antes, pelo que eu sei, que você sabe que essa escola era 

para ter vindo desde a época do governo de José Sarney (...) seria o curso de 

mineração. Até porque é um eixo que tem tudo a ver com nosso arranjo produtivo 

local, mas como no curso de mineração é um curso muito caro, que requeria muitos 

equipamentos, foi aproveitou-se da estrutura do CT do Queijo, que já tinha, já estava 

montada a parte dos equipamentos, não todos, mas grande parte. (Entrevistado DG4) 

 

 O Reitor do IFRN, ao comentar sobre a chegada da educação profissional em Currais 

Novos, diz: “Onde é que nós nos inserimos fisicamente? Na unidade do Centro de Tecnologia 

do Queijo. Então, não fazia sentido nenhum não ter um curso que não fosse voltado para esse 

tipo de arranjo produtivo” (Entrevistado IF1). Outros dois entrevistados confirmaram essa 

versão, citando um adendo em relação ao outro eixo tecnológico de informática, que se tornou 

uma área transversal para todos os campi do IFRN:  

 

De certa forma, aconteceu isso em basicamente em Currais Novos por conta que nós, 

ou seja, foi uma negociação com o MEC. O Governo do Estado fez um documento 

doando para que a gente fosse, isto é, houvesse a possibilidade da gente ter 3. Então a 

gente com foco, até porque já conhecia também essa grande área, a área de alimentos, 

carne de sol, queijo, bacia leiteira. O foco tecnológico então foi alimentos com ênfase 

no queijo naturalmente, mas alimentos. E transversalmente nós colocamos, que 

Currais Novos depois, virou um foco principal é informática, por quê? Porque os 

estudos que se tinha é básica em todas as áreas. (Entrevistado IF3) 

 
Já tinha o CT do Queijo. Isso foi também um viés interessante na formação dos cursos 

porque a cadeia do leite, da carne, dos alimentos, principalmente, estava posto na 

região (...), mas os demais cursos eles foram colocados na discussão da comunidade 

e teve essa sintonia em Currais Novos com o que a comunidade estava pensando. 

Informática, informática é um curso de certa forma transversal na formação de 

qualquer cidadão. (...) O caso de alimentos, já tinha o CT do Queijo e o viés também 

para essa formação e precisava qualificar as queijeiras, precisava qualificar os 

laticínios, a parte de produção de alimentos que tinha dentro do município, né, que ali 

ainda era muito incipiente, a parte principalmente de qualidade, de boas práticas de 

fabricação. (Entrevistado IF2) 
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 Um detalhe em relação aos eixos tecnológicos em Currais Novos se dá pela não 

existência do curso de mineração, que a priori, era um dos principais anseios, juntamente com 

alimentos, como destacou o entrevistado DG2, atual Diretor Geral do campus:  

 

Na verdade, a informática veio depois. Primeiro veio mineração, que foi definido. (...) 

Mas pelo que me consta, o eixo que estava no PDI da instituição, por exemplo, era 

mineração e alimentos. (...) No início o que se tinha eram mineração e alimentos, 

porque inclusive a ideia dos CT´s era exatamente essa, um CT de alimentos e um CT 

mineral. E por isso iam se desenvolver esses dois eixos. A informática surgiu por viés 

natural, digamos assim, porque foi se mostrando a importância, a tecnologia nesses 

últimos 10 anos vem avançando de forma assustadora. (...) Não se tinha ideia se o CT 

mineral iria de fato funcionar na época, por conta de que esse CT mineral era um 

acordo entre Instituto Federal e Governo do Estado. Governo do Estado prometia 

construir e não aparecia. Tanto que esse prédio foi entregue ano passado, 11 anos 

depois da ideia do CT mineral. Então hoje a gente não tem como fazer porque tinha 

sido previsto, mas em contrapartida, como final nesse chove não molha, se o CT saía 

ou não, aí se precisou de fato, entrar para outro viés que foi o de informática. Veja que 

a licenciatura em química, ela é um eixo de mineração e até de alimentos também, 

porque alimentos pega muito de química. (Entrevistado DG2) 

 

 Em suma, a escolha do eixo tecnológico de alimentos se deu principalmente por causa 

do Centro Tecnológico do Queijo, e o outro eixo (informática) foi uma consequência natural 

pela dinâmica do mercado, tornando-se uma área transversal em toda a Instituição. Quanto ao 

eixo tecnológico de mineração, este só será discutido mais tarde com a construção do IFRN – 

Campus Avançado Parelhas e posteriormente o Centro Tecnológico de Mineração em Currais 

Novos76. 

 Quanto aos cursos ofertados no IFRN – Campus Currais Novos, praticamente todas as 

modalidades de ofertas possíveis da Instituição estão presentes no campus (Quadro 9), 

objetivando a verticalização do ensino nos seus eixos tecnológicos por meio da oferta de cursos 

técnicos de nível médio, cursos superiores, além de pós-graduações, como é o caso de 

alimentos. Há dois eixos tecnológicos no campus – alimentos e informática – além da 

licenciatura em química. Ademais, há diversos cursos relacionados à formação inicial e 

continuada (FIC) que atendem públicos muito distintos na região, geralmente voltados para a 

extensão e/ou cursos de curta duração. 

 

 

 

 

 
76 O Conselho Superior do IFRN (CONSUP) autorizou o enquadramento do Centro de Tecnologia Mineral como 

Centro de Referência em Tecnologia Mineral no âmbito do IFRN em 17 de abril de 2020, tendo sido inaugurado 

no dia 02 de setembro de 2019. 
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Quadro 9: Cursos ofertados no IFRN – Campus Currais Novos 

NATUREZA MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Presencial 

Especialização Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 Agente de Alimentação Escolar 

FIC 

Canto Coral 

Clarinete 

Comunicação oral em Língua Espanhola 

Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas 

Flauta Doce 

Percussão 

Preparação e Reforço para o Enem - Módulo I 

Preparador de Doces e Conservas [Mulheres Mil] 

Produtor de Derivados do leite [Mulheres Mil] 

Reciclador [Mulheres Mil] 

Violão Erudito e Popular 

Violão Popular 

Licenciatura Química 

Proeja FIC 
Auxiliar Técnico em Operador de Computador  

Produtor de Derivados do Leite 

Técnico Integrado 

Técnico de Nível Médio em Alimentos 

Técnico de Nível Médio em Informática 

Técnico de Nível Médio em Manutenção e Suporte em 

Informática 

Tecnologia 
Tecnologia em Alimentos 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

EaD 

Especialização Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

FIC 
ProiTEC - Programa de Iniciação Tecnológica e 

Cidadania 

Fonte: SUAP, 2019. 

 

 Desde 2006 em funcionamento, o Campus Currais Novos possui o maior número de 

alunos do IFRN na região do Seridó Potiguar, tendo um crescimento ao longo dos anos ao passo 

que as ofertas educacionais foram sendo incrementadas, como mostra o Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Currais Novos 

 
                    Fonte: SUAP, 2019. 

  

No gráfico anterior, o total de alunos é baseado em todas as ofertas educacionais durante 

esse período, incluindo os cursos FIC. Excluindo estes, que não necessariamente estão ligados 

aos eixos tecnológicos do campus, há uma queda no total de alunos, todavia, o Campus Currais 

Novos ainda possui o maior número de alunos matriculados no IFRN no Seridó Potiguar 

(Gráfico 2): 

 

Gráfico 2 – Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Currais Novos (sem cursos 

FIC) 

 
              Fonte: SUAP, 2019. 
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 Durante esse período, foram executados muitos projetos de pesquisa (Apêndice 1) e de 

extensão (Apêndice 2) em correspondência aos eixos tecnológicos do Campus – alimentos e 

informática – e da licenciatura em química, bem como de projetos que atuam em temas 

transversais. Muitos desses projetos de pesquisa permitiram participações dos alunos em 

congressos científicos, elaboração de artigos, trabalhos de conclusão de curso e por que não 

dizer, transferência de tecnologia na própria região. Os projetos de extensão possuem a 

característica de se relacionar com a comunidade externa, o que certamente teve impactos 

interessantes, na área de alimentos por exemplo, quando foram feitos diagnósticos em 

determinadas circunstâncias e localidades como abatedouros públicos ou escolas públicas, e 

nessas intervenções, melhorias foram propostas e acompanhadas, beneficiando toda a região. 

 Na opinião do Prefeito Municipal de Currais Novos, a vinda do IFRN para a cidade foi 

um fator expressivo para o desenvolvimento local se levado em consideração os cursos 

existentes no campus, estando a escola atuando como indutora do desenvolvimento:  

 

Mas eu acho que o IFRN tem de alguma forma influenciado o nosso desenvolvimento 

geral, tanto econômico como social. Econômico por quê? Eu faço esse link, acho que 

muitas empresas de alimentos na nossa cidade cresceram, se desenvolveram a partir 

de uma influência acadêmica do Instituto, não tenho dúvidas disso. Acho que essa 

informação começa a chegar na base, na hora que um filho de uma pessoa que produz 

leite lá numa comunidade rural, ele consegue mudar a forma como que o pai dele 

trabalha ali, pode ter uma perspectiva de crescimento, pode agregar valor ao produto 

dele (...) a partir disso que a gente vê o desenvolvimento aqui. (Entrevistado PM2) 

 

Eu estou observando que a chegada dos institutos federais e o crescimento da 

universidade federal, ela vai induzindo outros setores. Eu vejo hoje Currais Novos, 

por exemplo, ninguém “linka” uma coisa com a outra, mas Currais Novos hoje é uma 

cidade que ela vem crescendo os investimentos na área de restaurantes, de 

gastronomia, e creio que esse link do curso de alimentos tem uma influência com isso. 

Nem toda cidade tem uma estrutura de gastronomia que Currais Novos tem, do porte 

de Currais Novos. Vem um crescimento, uma organização, uma gastronomia variada, 

adentrando na cidade. (Entrevistado PM2) 

 

Aí você vai para um curso de Sistemas de Informação, acho que “linka” com todo 

esse processo de tecnologia da informação que a gente vive hoje. Ou você entra nesse 

processo ou você é engolido. As empresas estão nesse nível de relação. É a mesma 

coisa hoje: será que a pessoa que está no Aplicativo Q-Fome, ele não está um passo 

na frente de quem não está? Ofertando ao cliente uma possibilidade? De acesso e tal... 

Então é muito amplo isso aí. E a cidade vai se desenvolvendo com isso. (Entrevistado 

PM2) 

 

 O mais interessante é que o alcance do IFRN vai além dos eixos tecnológicos, como na 

formação de professores, por exemplo:  
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Você puxar um curso de química, tem um curso de química superior, que de alguma 

forma qualifica a nossa educação básica e educação principalmente de Ensino Médio. 

Tem um curso de química aqui. Então é uma perspectiva ampla, é mais no campo de 

licenciatura, mas tem uma influência positiva, que tem uma demanda gigante (falta de 

professores) (Entrevistado PM2). 

 

Em contrapartida, mesmo diante de um cenário difícil e uma estrutura um tanto quanto 

rígida em relação a mudança de eixos tecnológicos ou na oferta de outros cursos, realidade 

conhecida pelo prefeito, há um anseio para alguns segmentos que são tidos como potenciais na 

cidade e região, como o comércio e a mineração, na concepção do entrevistado PM2: 

 

Então assim, eu via duas áreas, duas áreas do desenvolvimento aqui muito claro que 

precisava de apoio, que precisa de... Uma era comércio e serviços, que eu enxergo 

como uma área que gera muita carteira assinada, muita empregabilidade, e ao mesmo 

tempo, você não tem uma qualificação tão grande desse segmento, né, aqui na cidade, 

de alguma forma. E a outra é o campo da mineração também. Temos um potencial de 

pesquisa, de desenvolvimento gigantesco nessa área e nós não temos nenhum curso 

nessa área que atrele, que incentive, que a Academia incentiva de alguma forma. Então 

potencializaria muito isso aí. Você tem uma fábrica de cimento, você tem uma 

possibilidade de uma fábrica de argamassa. Você tem uma possibilidade de uma 

fábrica de tintas. Você produz aqui o granito que vira uma mesa bela, que vira uma 

estrutura, mas vai lá para o sul para ser cortado, para sofrer as alterações, você poderia 

ter isso aqui. Você tem diversos elementos da tabela periódica aqui na nossa cidade e 

região, que não são explorados, que não tem tecnologia para separá-los e ser fonte de 

matéria-prima a diversos produtos da indústria. Tem um nicho e grande. Se a 

Academia chegasse com uma pesquisa, com um norte, teria um potencial de 

desenvolvimento muito grande aqui. Esses dois nichos, eu enxergo como 

potencialidade. (Entrevistado PM2) 

 

 Mais uma vez o segmento da mineração é um ponto chave quando se fala em 

potencialidade para Currais Novos e região. O ex-diretor geral do IFRN – Campus Currais 

Novos aponta para o mesmo caminho:  

 

A questão da mineração (...) Eu vejo algumas saídas, é incrementar a produção de 

processamento mineral que tem bastante, não é só scheelita, de tudo que você pensar 

tem aqui na região, tem até urânio. Tem pedras ornamentais, tem pedras para 

calçamento, paralelepípedos, essas coisas. (Entrevistado DG4) 

 

O atual diretor geral corrobora com o pensamento do prefeito municipal ao entender que 

os cursos de comércio e mineração seriam possibilidades para o campus: 
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Hoje eu ia propor a questão de comércio, o eixo de comércio que aí pegaria também 

parte de administração também. E também mineração pelo arranjo produtivo local 

reconhecidamente, historicamente aqui, que deu uma esfriada, a gente sabe que deu 

uma esfriada de um tempo para cá, mas que tem tudo para retornar novamente, 

continua muitas minas ao redor, continua com muita necessidade aqui disso. Apesar 

de que Parelhas hoje já tem e Parelhas está aqui próximo. Não sei até onde a gente 

poderia ofertar, já que tem um curso tão próximo e se faria sentido. Precisaria de 

estudo de demanda. Mas eu acho principalmente que o eixo de comércio seria uma 

boa. (Entrevistado DG2) 

 

 Independentemente dos cursos que possam ser ofertados no futuro, fica evidente nas 

falas dos entrevistados os impactos do IFRN para o desenvolvimento local no município e 

região, como esse depoimento do Prefeito de Currais Novos:  

 

Saiu recentemente uma matéria na Tribuna do Norte mostrando como esses Institutos, 

esses espaços da educação estão transformando as vidas das pessoas, no interior. 

Então assim, eu corroboro com isso de fato, começa a ter mudanças, digamos assim, 

a ascensão social a partir da educação. (...) Então a gente passa a ver pessoas da 

periferia que antes não tinham acesso passando a ter acesso e mudando a sua vida e 

transformando a vida de suas famílias. (...) Então com 10 anos de história, você já 

pensou com 20 anos, com 30 anos, se manter a qualidade, se manter o mesmo nível 

educacional, você vai ter um resultado imenso aqui para essa região. Se houver 

continuidade, se não houver retrocesso, se não parar no meio do caminho, vai ter um 

legado muito grande a ofertar a nossa comunidade. (Entrevistado PM2) 

 

O atual diretor do campus enfatiza que o objetivo do IFRN “é formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres e com condições de avançar na vida. É esse 

resumidamente o nosso papel” (Entrevistado DG2). Além disso, enaltece os excelentes 

resultados dos alunos com relação à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); dos 

egressos da licenciatura em química que hoje atuam como professores das redes estadual e 

municipal de ensino; de egressos que atualmente estão em pós-graduações (mestrados e 

doutorados); dos impactos dos projetos de pesquisa e extensão em toda a comunidade.  

 Na opinião do ex-diretor do campus,  

 

na hora que a gente forma esses alunos de maneira integral, não só técnica, a gente 

desenvolve a região como um todo, na parte de cidadania, na parte técnica, de atuação 

desses meninos deles se notarem sujeitos transformadores na sua região, que eles são 

capazes de fazer. (Entrevistado DG4) 

 

Em algumas situações, os resultados são pontuais, mas não menos importante, como no 

caso de um projeto de extensão que envolveu o cultivo de maracujá segundo as boas práticas 

agroecológicas, do qual o aluno Roberto Ítalo, filho de agricultores, atuou como bolsista de 

extensão e multiplicador do conhecimento adquirido com seu orientador, buscando transformar 

a realidade da região em que mora com seus pais.  
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Um exemplo bem claro, que a gente sempre cita, é Roberto Ítalo. Qual era o futuro 

que aquele menino tinha se tivesse ficado ali, se não houvesse esse instituto pra 

abraçar as ideias que ele teve, dele levar essas ideias para desenvolver a região, a 

comunidade que ele vive. Então, acho que o maior benefício para a região como um 

todo é a formação desse menino integral, porque isso ele avança na parte técnica, 

avança na parte cidadã, ele enxerga o respeito ao próximo, ele se vê como elemento 

transformador do espaço e não apenas como mais um coadjuvante, acho que é a maior 

formação. (Entrevistado DG4) 

 

 Para o ex-diretor, “os resultados são incontestáveis. (...) É uma contribuição que é 

imensurável, não dá para você medir a importância” (Entrevistado DG4). O atual Reitor, que 

atuou no Campus Currais Novos no início do funcionamento deste, tem um depoimento 

parecido quando pensa na educação profissional como um fator condicionante para o 

desenvolvimento local: 

 

Os trabalhos ligados a alimentos na cadeia do leite já são hoje um diferencial no 

processo produtivo. Eu me lembro quando eu cheguei em 2007, o primeiro projeto da 

área de controle sanitário dos alimentos e tal foi um “salseiro” na cidade, coisas que 

os trailers, dos freezers dos mercadinhos, do pequeno supermercado. Foi um “Deus 

nos acuda”! Mas foi a partir daquele projeto inicial que tinha um projeto de pesquisa 

com uma intervenção. Então eu estou falando de pesquisa e extensão muito articulada, 

que você começou a ver uma mudança na forma como as pessoas ou como os 

empreendedores, na área especial de alimentos, começaram a fazer os seus trabalhos. 

E os próprios alunos, que agora passaram a se formar, e passaram a atuar no mercado 

local. (Entrevistado IF1) 

 

5.1.2 IFRN – Campus Caicó 

 

 Fruto da Fase II do processo de expansão e interiorização dos Institutos Federais, o 

IFRN – Campus Caicó (Figura 11) foi inaugurado oficialmente em 20 de agosto de 2009. Há 

pouco mais de uma década, a educação profissional e tecnológica, via IFRN, chega a maior 

cidade do Seridó Potiguar, que possui arranjos produtivos locais nos setores de serviços, 

pecuária, agricultura de pequeno porte e indústria, destacando-se a área têxtil nos segmentos de 

tecelagem, vestuário e setor boneleiro (IFRN, 2019b). 
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Figura 11 – Foto do IFRN Campus Caicó 

 
            Fonte: IFRN (2019). 

  

Três anos depois da inauguração do IFRN – Campus Currais Novos, a ideia era atender 

todas as macrorregiões do país. Em 2007, foi iniciada a construção da escola e nessa época, o 

processo de expansão estava a todo vapor, até que em 2009 o campus foi inaugurado junto com 

os campus de Apodi, João Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa Cruz. Diferentemente do 

caso de Currais Novos que foi “anexado” ao Centro Tecnológico do Queijo, e 

consequentemente com a escolha do curso de alimentos, em Caicó, as discussões foram 

fundamentadas com base nos indicadores econômicos e seus respectivos arranjos produtivos 

locais. “Caicó é exemplo clássico do que aconteceu ou que poderia ter acontecido com Currais 

Novos”, disse enfaticamente o entrevistado IF3. Na oportunidade, o entrevistado IF2 era o 

Reitor e coordenava todas as discussões: 

 

No caso de Caicó, nós tivemos audiência pública. E Caicó já tinha, tem um arranjo 

bem definido que é a questão das roupas, dos bonés, dessa parte de tecelagem. E aí 

foi discutido junto com a comunidade que esse mesmo viés era interessante para o 

funcionamento do campus, a parte de tecelagem, a parte de vestuário, porque a moda 

também está ali, tem muitas coisas acontecendo dentro da cidade. E não só na cidade, 

mas as cidades que estão no entorno, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, e outras 

cidades que estão ali no entorno, tem muito dessa parte de produção de redes, bonés 

e outros artefatos da parte de tecido, e os cursos de Caicó foram montados mais ou 

menos nessa base. Foi montado um curso de eletrotécnica porque quando você tem 

indústria, manufatura, você tem equipamentos, e esse equipamento precisa de 

manutenção, precisa de instalação e tal. Então foi visto também dessa parte como 

suporte a essa indústria, na realidade da tecelagem, a parte de eletrotécnica que 

realmente casou muito bem e hoje é reconhecido que realmente era uma necessidade 

de colocar lá no campus. (Entrevistado IF2) 
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 De acordo com o entrevistado IF3, o caso de Caicó foi um exemplo de quão valiosas 

foram as discussões nessas audiências:  

 

Quando nós tivemos audiência pública, a pressão em Caicó era muito grande por dois 

cursos, que era a indústria têxtil, a parte de bonelaria, e a parte de mecânica e de 

eletrotécnica, até três. Por quê? Porque exigia muito essa parte da manutenção. Então 

o que foi feito em Caicó? Negociado, o reitor negociou com as lideranças. (...) E aí 

foi o que aconteceu, começamos com eletrotécnica e começamos a construir a base. 

(...) hoje nós temos em Caicó as duas... informática que eu considero importante 

também, uma área importante... mas os dois eixos tecnológicos são esses hoje em 

Caicó, ou seja, eletrotécnica no sentido de manutenção, e a parte de têxtil, indústrias... 

Mas é um exemplo concreto. A princípio, se você fosse só pelo grito da sociedade, 

pela APL, você ia para têxtil, mas aí a base ia ficar difícil. Escola técnica, de CEFET, 

de Instituto que tem que dar base tecnológica. Curso de informática, eletrotécnica, que 

são cursos que dão ao aluno uma base geral. (Entrevistado IF3) 

 

 Um dos grandes norteadores dos rumos dos cursos técnicos do IFRN – Campus Caicó 

foi o entrevistado DG1, atual Diretor Geral do campus, pois como já explicado pelo entrevistado 

IF3, havia certa tensão na escolha entre os cursos de eletromecânica e eletrotécnica, além de 

um curso de refrigeração:  

 

Quando cheguei, os eixos já estavam determinados. Nessas audiências foram 

apresentadas alguns eixos que poderiam ser assumidos, dentro do fazer do instituto, 

do CEFET. Então não era qualquer eixo. Eu me lembro que estava aqui um curso até 

de refrigeração que eles tinham no começo que foi para Santa Cruz, que aqui não 

aceitaram. Aqui aceitaram e mostraram a vertente do eixo têxtil em indústria. 

Inclusive, foi uma batalha que eu tive, no início na segunda audiência pública. Com 

muita luta eu consegui mostrar que não deveria ser indústria têxtil, deveria ser 

indústria e têxtil, porque se a gente limitasse apenas a indústria têxtil, a gente estaria 

amarrado e atrelado a uma situação que posteriormente poderia prejudicar até a 

comunidade. Se fosse indústria têxtil, qualquer curso que pudesse chegar aqui teria 

que estar vinculado a um eixo têxtil, vestuário, tecelagem, alguma coisa dessa tipo. E 

na hora que eu boto indústria e têxtil, não deixo de atender ao eixo têxtil, mas eu posso 

atender também a indústria, como a parte de eletrotécnica, de informática, de apoio a 

essas indústrias, não só a têxtil. Eu fiz apenas expandir o leque. (Entrevistado DG1) 

 

 No que diz respeito aos cursos ofertados pelo campus, diversas modalidades de ensino 

compõem as ofertas educacionais (Quadro 10), que vão desde os cursos técnicos de nível médio 

integrado e subsequente, a formação de professores por meio da licenciatura em física, cursos 

de formação inicial e continuada, além de especialização lato sensu.  
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Quadro 10 – Cursos ofertados no IFRN – Campus Caicó 

NATUREZA MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Presencial 

FIC 

Costura Básica 

Costureiro [Mulheres Mil] 

Desenhista de Moda [Mulheres Mil] 

Educação do Campo - Saberes da Terra 

Ginástica Laboral 

Reciclador [Mulheres Mil] 

Especialização Educação do Campo 

Licenciatura Física 

Técnico Integrado 

Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica 

Técnico de Nível Médio em Informática 

Técnico de Nível Médio em Têxtil 

Técnico de Nível Médio em Vestuário 

Técnico Subsequente Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica 

Técnico Subsequente Técnico de Nível Médio em Vestuário 

Tecnologia Design de Moda 

Semipresencial FIC Inglês Básico 

EaD FIC Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania 

Fonte: SUAP, 2019. 

  

Seguindo o processo natural da oferta educacional do IFRN, o Campus Caicó 

verticalizou uma de suas ofertas, no caso, o curso de tecnologia em design de modas que é um 

dos primeiros no Rio Grande do Norte. O Diretor Geral do Campus revela com orgulho as 

potencialidades do curso:  

 

Eu não tenho dúvida que para a região é um dos cursos mais importantes, por quê? A 

gente tem hoje aqui a segunda maior produção de bonés do Brasil. E o que é que eles 

faziam? Simplesmente copiavam fotos e replicavam. Hoje, eles já tem nossos alunos 

fazendo, elaborando os bonés, modelagens para tanto, bonés, empresas de costura, 

que a gente tinha antes apenas as facções, que eles tentam agora mudar para o nome 

de oficinas de costura, para desvincular esse nome, que são prestadoras de serviços 

das empresas como a Guararapes e Hering, principalmente. Agora eles estão 

começando a criar suas marcas próprias e o design está aí para isso, para subsidiar e 

dá esse apoio. Já temos vários alunos estagiando em empresas como essas para fazer 

essas coleções. (Entrevistado DG1) 
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Desde a inauguração em 2009, a quantidade de alunos matriculados foi aumentando ao 

passo que as ofertas educacionais eram diversificadas. No Gráfico 3 tem-se o total de alunos 

por ano e o crescimento quase que contínuo durante essa primeira década de atividade do 

campus: 

 

Gráfico 3: Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Caicó 

 
              Fonte: SUAP, 2019. 

 

 O Gráfico 4 revela praticamente o mesmo crescimento, porém, com um número de 

alunos menor, não levando em consideração os cursos de formação inicial e continuada que são 

cursos de curta duração e não necessariamente vinculados aos eixos tecnológicos do campus. 

 

Gráfico 4: Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Caicó (sem cursos FIC) 

 
                   Fonte: SUAP, 2019. 
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 Além dos cursos ofertados, essa primeira década de atuação do IFRN – Campus Caicó 

também foi fecunda na realização de projetos de pesquisa (Apêndice 3) e de extensão (Apêndice 

4) conforme os eixos tecnológicos existentes na escola e em áreas transversais ou temas 

pertinentes a serem desenvolvidos juntos a comunidade local. A maioria dos projetos de 

pesquisa e extensão contaram com o apoio de bolsas para docentes e discentes, oriundas do 

próprio IFRN por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pró-Reitoria de Extensão, bem 

como de entidades externas à instituição como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBIT). 

Ao questionar a respeito da ampliação das ofertas educacionais pelo IFRN – Campus 

Caicó, o entrevistado DG1 sinalizou para o eixo tecnológico de alimentos, mesmo já sendo 

contemplado em Currais Novos, cuja avaliação dos egressos em relação a inserção do mercado 

de trabalho nessa área não seja das melhores, e na área da educação: 

 

Eu acho que o eixo seria o que já está contemplado com Currais Novos, que seria o 

de alimentos. A outra seria a área de educação, seria na área de Letras, que era um 

curso de licenciatura em língua portuguesa ou espanhol, mas seria uma coisa não para 

a indústria, mas para a região que tem o caráter muito de educação. Tem professor de 

Artes que defende a veia cultural, mas eu acho difícil a gente conseguir fazer um 

negócio desse na veia cultural. E como a licenciatura, seria mais tranquilo porque a 

gente com pouco esforço conseguiria atender essa expansão para a área de literatura. 

(Entrevistado DG1) 

 

 Para o Prefeito Municipal de Caicó, seria interessante algo voltado para a gastronomia 

e turismo, dois segmentos tidos como relevantes para a “capital do Seridó” que em algumas 

ocasiões do ano – Carnaval e Festa de Santana – recebe um número expressivo de turistas: 

 

Eu acho que na área de turismo é importante. Questão de gastronomia, muito 

importante. A gente não sabe vender o nosso produto fora. A gente tem uma marca 

forte que se chama Caicó, a marca forte que se chama Seridó. E a gente não consegue 

vender o nosso produto como deveria. Então eu acho que a gente tem que investir 

nessa área também. (Entrevistado PM1) 

 

 Enquanto não há possibilidade de mudança ou ampliação dos cursos existentes, o IFRN 

– Campus Caicó, na opinião dos entrevistados, tem sido um ator relevante no desenvolvimento 

local quando consegue atuar junto aos arranjos produtivos locais, além das oportunidades 

sociais que oferece a todos os alunos que se inserem no contexto da educação profissional. De 

forma genérica, diz o prefeito caicoense a respeito da chegada do IFRN: “Foi uma das primeiras 
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conquistas a gente preparar o jovem caicoense, seridoense, para o mercado de trabalho, para o 

seu futuro. Foi uma grande conquista.” (Entrevistado PM1). O Diretor Geral, que se encontra 

no campus desde o início de seu funcionamento, explica outras razões que enaltecem a presença 

do IFRN no município que atinge também as cidades adjacentes:  

 

A gente tem hoje muitos ex-alunos já trabalhando tanto no curso que se formaram 

quanto no que já faziam antes, mas o fato de fazer um curso técnico mudou seu jeito 

de fazer e de ver a região, é bem característico essa evolução que eu percebo. (...) 

Outra coisa é você chegar, por exemplo, nas oficinas de costura, e eles mostrarem que 

os alunos da gente vão lá fazer estágio e muda a eficiência do fazer deles, o layout, a 

forma de costurar, o tempo, a distribuição das máquinas, a organização. (...) A gente 

teve um curso aqui que era de, as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, que elas 

reclamavam que os lucros delas eram muito pequenos porque elas faziam os bordados 

e chegavam, e entregavam, e as mulheres iam fazer o acabamento do tecido e quem 

ficava com o lucro eram elas. Fizemos a parceria com a prefeitura e eles trouxeram as 

mulheres para cá, a gente montou o curso. Resultado? Hoje elas fazem o bordado, elas 

já deixam o produto concluído e vendendo. E aí a gente percebe o quanto elas 

ganharam. As Mulheres Mil é outro exemplo fantástico. Chegam mulheres 

desacreditadas que tem medo até de falar e quando terminam o curso, elas estão com 

mini atelier, estão fazendo costura em casa, estão sendo as autoras de dinheiro para 

casa. São elas que trazem dinheiro para casa. Isso é um resgate de cidadania muito 

grande. (Entrevistado DG1) 

 

 Esse depoimento se coaduna com a fala do entrevistado IF4 quando era concebida a 

ideia do Instituto Federal juntamente com toda a equipe da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica no Ministério da Educação, e pensaram num modelo de instituição de ensino que 

pudesse dá oportunidades aos diversos públicos da sociedade e consequentemente dinamizasse 

a localidade, ou melhor, promovesse o desenvolvimento local: “E em cada cidade do interior 

se partiu de um desenho parecido de qual é a necessidades dessas (cidades) e como ela (a escola, 

o IFRN) pode ajudar no desenvolvimento local e regional” (Entrevistado IF4). 

 Quando relacionadas as necessidades dos arranjos produtivos locais aos eixos 

tecnológicos ofertados, cria-se uma base para que as empresas do mercado local, a partir do 

momento em que absorva os profissionais qualificados advindos das instituições de ensino, 

tenham mais competitividade nos seus negócios. Em Caicó, o segmento de bonelaria se destaca:  

 

a região de Caicó e as adjacências, são exportadoras de bonés para o Brasil e até para 

o exterior. Então competem com empresas de São Paulo, competem em pé de 

igualdade com empresas da China, exportando produtos produzidos ali, dentro dessas 

condições. Então há um grande potencial. (Entrevistado IF2) 

 

 Enfatiza-se, ainda, o curso de tecnologia em design de moda que chegou a etapa final 

de um concurso (IFRN, 2019c) num evento ocorrido em Fortaleza, ganhando mais notoriedade 
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na região. Sobre o assunto, o entrevistado IF3 observou as consequências da participação dos 

alunos e futuros profissionais num evento desse nível:  

 

Fiquei feliz demais com o resultado que fizeram lá em Fortaleza (...) Se um dia você 

costura para Guararapes, você ganha R$ 1,00. Agora se você apresenta aquilo num 

desfile de moda... Então você dá chance aquelas pessoas a entrar em outro nível de 

discussão.  

 

A respeito desse mesmo episódio, relatou o Reitor do IFRN: 

 

Recentemente teve um curso de design de moda num evento que houve em Fortaleza, 

uma menção honrosa para projetos desenvolvidos no Campus Caicó, por alunos do 

Campus Caicó. Professoras nesse evento foram elogiadas. Na área de moda, um 

evento importantíssimo que ocorreu em Fortaleza. (Entrevistado IF1) 

 

 Mesmo com alguns resultados interessantes, o Reitor do IFRN ressaltou que o 

desenvolvimento local não ocorre em curto prazo nem o IFRN é o indutor exclusivo desse 

desenvolvimento, mas faz parte de uma rede de atores necessários para o crescimento da região. 

No entanto, o terreno está sendo preparado para um futuro profícuo: 

 

Volto a dizer: Não se dá num piscar de olhos (o desenvolvimento), é um processo em 

que nós começamos a atuar e que vai fazer e já está fazendo a diferença nesse lugar. 

Então de repente daqui a pouco, Caicó começa a ser vista pegando a sua historicidade 

da renda e tudo mais. Com o pólo de design de moda para além de um pólo de costura, 

de facções têxteis, mas um pólo de criação de moda, um pólo de inovação na área 

dessa produção têxtil. Agora, evidentemente, isso tem que estar aliado, tem que estar 

observado dentro do contexto econômico político que nós vivemos hoje. Para ter isso, 

eu tenho gente qualificada, mas tenho que ter gente que invista nesse tipo de 

empreendimento para ter gente que possa ter um desenvolvimento mais acentuado. 

(Entrevistado IF1) 

 

5.1.3 IFRN – Campus Avançado Parelhas77 

 

Dos três campus do IFRN no Seridó Potiguar, o Campus Avançado Parelhas foi o último 

a ser construído78, sendo autorizado o início do seu funcionamento a partir do dia 19 de 

dezembro de 2014, porém, o este só ocorreu a partir do dia 05 de maio de 2015 com 80 alunos 

atuando nos eixos tecnológicos de informação e comunicação (curso técnico de informática) e 

 
77 Campus Avançado significa uma extensão de um campus já existente. Possui a capacidade de ofertar os mesmos 

cursos ou novos cursos em uma região diferente do campus de origem. Há a tendência de que o Campus Avançado 

se torne no futuro um novo campus, com autonomia orçamentária e o mesmo quantitativo de servidores de um 

campus, pois o número atual de servidores é reduzido.  
78 Levando em consideração que o Campus Avançado Jucurutu está em fase de construção (junho de 2020). 
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recursos minerais (curso técnico de mineração). Inicialmente, o Campus esteve vinculado 

administrativamente ao Campus Currais Novos e atualmente à Reitoria.  

Segundo o entrevistado IF3, o Campus Avançado Parelhas (Figura 12) “já veio 

fortalecido pela mineração porque a gente brigou para fazer por conta da mineração. (...) E aí 

entrou informática como transversal.” 

 

Figura 12 – Foto do IFRN Campus Avançado Parelhas 

 
     Fonte: IFRN (2019). 

 

A Diretora-Geral comenta a respeito da escolha dos cursos, pois além do pólo mineral, 

há o pólo cerâmico na região:  

 

Foi uma parte muito discutida. A gente tem um pólo cerâmico e mineral muito bom, 

muito grande, um leque de opções aqui. Então, houve uma audiência pública e nessa 

audiência pública foi sugerida o curso de mineração e informática. (Entrevistada 

DG3) 

 

O referido campus, fruto da Fase III da expansão e interiorização dos Institutos Federais 

pelo Brasil, localiza-se na cidade de Parelhas que tem como limites os municípios de Carnaúba 

dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó e Santana do Seridó, além dos municípios paraibanos 

Nova Palmeira, Pedra Lavrada e São Vicente do Seridó. Seus limites vão além do estado do 

Rio Grande do Norte e dessa forma seu raio de abrangência atinge o estado vizinho, a Paraíba. 

Nesse momento da expansão dos Institutos Federais, os fatores para as escolhas das 

cidades eram diferentes:  
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Parelhas é uma cidade que sempre teve também na questão da educação, nível muito 

bom a nível de Seridó, e tinha um pólo mineral. Mas eu estava falando de pólo de 

educação que é aqueles da Universidade, tinha uns polos de educação a distância. E a 

discussão era como, além de fazer a parte universitária, fazer a parte técnica. Tanto 

que foram alguns cursos da escola que foram feitos, aqueles cursos rápidos de 

geologia, lapidação. E nós entendíamos que ali tinha esse potencial de trabalhar essa 

questão mineral. Conversamos com o prefeito na época sobre como aproveitar essa 

estrutura que já existia para construir um Instituto Federal. Então Parelhas entrou aí, 

era um pólo que aos poucos sempre foi se constituindo num Instituto. Mas a ideia era 

essa, aquelas que tinham potencial, iam chegando, entravam como pólo e depois se 

demonstrava potencial, entravam. (Entrevistado IF4) 

 

 Enquanto na Fase I foi dado prioridade as estruturas já existentes e as cidades pólo, e na 

Fase II a prioridade foram com as macrorregiões, a Fase III observou mais atentamente as 

microrregiões: “Quando nós dividimos as microrregiões, fizemos um desenho e tentamos de 

novo (...) E nessa última (fase), a gente já começa a induzir... Se eu for só pensar onde já tem, 

como é que vai ficar onde nunca tem?” (Entrevistado IF4). 

Essa indução do desenvolvimento pelo IFRN se dá na formação profissional dos alunos 

e nas atividades de pesquisa e extensão, que devem auxiliar na dinâmica regional, pois o arranjo 

produtivo local em si já existe. O Reitor, na época da audiência pública em Parelhas, resgatou 

um pouco o modo como se deu a escolha do curso de mineração:  

 

Na época, o prefeito fez uma grande mobilização e teve muita participação na 

audiência pública. Parelhas tinha um arranjo produtivo voltado para mineração porque 

tem várias indústrias na área de mineração ali no entorno, e de cerâmica também. Os 

cursos foram voltados também para essa tendência do arranjo produtivo, potencializar 

esse arranjo produtivo, principalmente a mineração que foi colocada e que hoje 

realmente é um sucesso. Ali está a vizinha Paraíba, Santa Luzia, tem arranjo produtivo 

nessa área de mineração e é uma região muito produtora de minerais. (Entrevistado 

IF2) 

 

 Quando questionado por que o Campus Avançado Parelhas chegou tão tarde, quase 10 

anos depois da inauguração do primeiro campus no Seridó Potiguar, o entrevistado IF2 

comentou que além dos fatores relacionados ao apoio às microrregiões, que em tese já tinha 

sido contempladas com os campi de Caicó e Currais Novos, houve também o aspecto político 

para o projeto do Campus Avançado Parelhas se desenvolver ao ponto de se concretizar, tendo 

também um pensamento além fronteiras potiguares. 
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Como surgiu Parelhas? Parelhas já tinha uma discussão da parte política a partir da 

Senadora Fátima Bezerra, a partir do prefeito também ligado ao partido da senadora, 

e já vinha sendo discutido pelo arranjo produtivo que tinha, pelo potencial que tinha 

a região de ter um campus do Instituto. E era uma cidade de médio porte. Não era uma 

cidade pólo como Currais Novos, Caicó, mas era uma cidade de médio porte que 

estava ali também no limite, na fronteira com o estado da Paraíba e que não tinha 

campus de Instituto ali próximo da Paraíba, próximo a Parelhas. Então, o viés da 

definição de Parelhas foi um viés regional, mas pensando no atendimento que vai além 

da fronteira. Então, essa foi a definição de Parelhas, não foi só por conta da cidade 

que estava lá que é do RN e em termos de microrregião estava atendida com Currais 

Novos e Caicó, mas pensando no estado da PB que estava desassistido na parte 

fronteiriça com o RN, Parelhas foi criado para potencializar essa região que envolvia 

RN e PB e o potencial da mineração. (Entrevistado IF2) 

 

 O depoimento da entrevistada DG3 confirma as articulações políticas para as pautas e 

discussões que visavam a vinda do IFRN para a cidade de Parelhas: 

 

A gente tinha aquele sonho de ver surgir esse campus e existia uma luta muito grande 

do prefeito. Ele já vinha com uma luta constante desde quando era vereador aqui no 

município. E juntamente com Fátima Bezerra, eles conseguiram aprovar esse projeto 

junto ao IFRN. E foi um sonho que se tornou realidade que muita gente não acreditava. 

(Entrevistada DG3) 

 

 Ressaltando que diferentemente dos casos de Caicó e Currais Novos, que desde a década 

de 90, na época da expansão das escolas técnicas no Governo Sarney, tiveram dificuldades com 

as doações dos terrenos, em Parelhas o anseio da comunidade local e do poder público foi 

totalmente receptivo:  

 

A partir da aprovação, da autorização da existência do campus, a gente começou a 

vislumbrar mais a realidade da existência do campus aqui. E veio a questão da doação 

e escolha do terreno. Nós tivemos 6 terrenos doados pela comunidade. Dos 6, 2 eram 

da prefeitura e 4 eram de pessoas da comunidade, ou seja, isso mostrou o interesse da 

comunidade pela implantação do campus. (Entrevistada DG3) 

 

 Um aspecto interessante no processo de expansão e interiorização do IFRN no Seridó 

Potiguar está relacionado ao curso de mineração em Parelhas e a construção do Centro de 

Tecnologia Mineral em Currais Novos, pois a conhecida “capital da scheelita” reivindicava tal 

curso devido ao protagonismo da região na década de 60 até o final da década de 80. O 

entrevistado IF3 ao comentar sobre os anseios dos cursos em Currais Novos, revelou:  

 

O projeto era chegar mineração em segundo (em primeiro seria alimentos). O Prefeito 

Vilton Cunha era um cara que inclusive ajudou no começo, era vice prefeito e depois 

virou prefeito e ele lutava: ‘Vamos, quando é que vem mineração?’ E nós tínhamos 

uma questão que não dava para ir três eixos. (Entrevistado IF3) 
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 Ao analisar tais informações, um fator que não pode ser negligenciado é a conjuntura 

política na tomada de decisões. Numa análise sobre o processo de expansão e interiorização do 

IFRN no Seridó Potiguar, não se pode falar em linearidade ou em contextos ideais, mas em 

situações possíveis. Se o contexto histórico fosse linear, certamente a primeira cidade a ser 

contemplada teria sido Caicó e/ou o curso de mineração já teria mais de uma década no Campus 

Currais Novos. Enquanto a história se apresenta nessa dinamicidade própria, a chegada do 

IFRN – Campus Avançado Parelhas vem de certo modo, preencher uma lacuna de um arranjo 

produtivo local da região do Seridó Potiguar: 

 

Chega Parelhas que vai dá esse suporte na área mineral. E agora com o CT Mineral 

em Currais Novos, porque já tinha uma definição da FINEP, do Governo do Estado, 

que foi todo um projeto financiado externamente. Se fosse hoje, o CT Mineral estaria 

em Parelhas, não estaria em Currais Novos. Mas teve toda essa definição e isso é uma 

conjuntura. E eu acho que na realidade vai ser bom, porque tanto potencializa Parelhas 

que é um polo de mineração, como vai potencializar Currais Novos que já era um pólo 

e é um pólo de mineração também. E vai casar os dois e vão trocar informações e 

conhecimentos para o crescimento e desenvolvimento do estado. (Entrevistado IF2) 

 

 Vale destacar que o curso de alimentos em Currais Novos sempre esteve vinculado ao 

Centro Tecnológico do Queijo, e a estrutura do campus (número de professores, por exemplo) 

não comportaria três eixos tecnológicos. O fato é que os cursos de alimentos e informática se 

consolidaram, do ponto de vista acadêmico, em Currais Novos e paralelamente, mesmo que 

com um enorme atraso, surge o Centro de Tecnologia Mineral. O entrevistado IF2 não escondeu 

sua percepção em relação a certa dificuldade por parte da comunidade interna diante desse 

cenário, ou seja, um curso de mineração em Parelhas e um Centro de Tecnologia Mineral em 

Currais Novos. Em contrapartida, o ex-Reitor demonstrou otimismo e vê com tranquilidade a 

possibilidade de resolução de possíveis conflitos:  

 

O resgate de Parelhas já é para resgatar essa mineração. Eu sei que tem tido 

dificuldade dentro do Instituto. É tanto que Parelhas agora está ligado a Reitoria e o 

CT Mineral a Currais Novos. Particularmente acho que isso devia funcionar muito 

bem. Isso é tudo uma coisa só. Mas o CT Mineral em Currais Novos, eu acho que 

volta a dá protagonismo. Acho que uma parte pode ser feito aqui e outra parte pode 

ser feita lá, inclusive vários cursos podem ser feitos através do CT Mineral. (...) Quem 

sabe se daqui a pouco vai ter um curso de geologia ou mesmo um curso de mineração 

ou uma pós-graduação ou um pólo de inovação tecnológica, como tem em vários 

Institutos? (Entrevistado IF2) 

 

 Apesar do pouco tempo de funcionamento, o IFRN – Campus Avançado Parelhas tem 

ampliado suas ofertas educacionais com os cursos de formação inicial e continuada voltados 

para o Programa Mulheres Mil que visa “promover a formação profissional e tecnológica 



168 

 

articulada com aumento de escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

especialmente das regiões Norte e Nordeste do país” (MEC, 2019), além dos cursos 

relacionados aos eixos tecnológicos do campus (Quadro 11): 

 

Quadro 11 – Cursos ofertados no IFRN – Campus Avançado Parelhas 

NATUREZA MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Presencial 

FIC 

Auxiliar Administrativo [Mulheres Mil] 

Cuidador de Idoso [Mulheres Mil] 

Educação para as Relações Étnico-Raciais 

Operador de Computador [Mulheres Mil] 

Reciclador [Mulheres Mil] 

Proeja FIC Fundamental Auxiliar Técnico em Operador de Computador 

Técnico Integrado 
Técnico de Nível Médio em Informática 

Técnico de Nível Médio em Mineração 

Técnico Subsequente Técnico de Nível Médio em Mineração 

EaD FIC 
ProITEC – Programa de Iniciação Tecnológica e 

Cidadania 

 Fonte: SUAP, 2019. 

 

Quando o assunto é uma possível ampliação dos cursos ofertados, a Diretora Geral 

explicou que isso só ocorrerá com a tão desejada mudança de status de Campus Avançado para 

Campus “independente”, mas enxerga oportunidades de continuar contribuindo com o arranjo 

produtivo local da mineração:  

 

Quando Parelhas se tornar, mudar o status para campus, deixar de ser campus 

avançado, eu acho que isso vai surgir naturalmente e a gente vai ter a oportunidade de 

ampliar. Geoprocessamento dentro da área de mineração e geologia. E quem sabe 

ampliar mesmo esse eixo tecnológico para outras áreas. (Entrevista DG3) 

 

 Na opinião do Prefeito da cidade, algumas áreas são citadas, como alimentos, têxtil, 

pesca e o turismo. A atividade turística, juntamente com a área de alimentos, foi citada pelos 

três prefeitos entrevistados quando evidenciavam o Geoparque Seridó como potencial turístico, 

o turismo religioso, o turismo de eventos, a gastronomia e demais ações desenvolvidas na região 

nessa área. Para o entrevistado PM3, a oferta de mais cursos nessas áreas está intrinsecamente 
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ligada ao desenvolvimento local e regional, todavia, é ciente de que o processo de emancipação 

do campus avançado depende da conjuntura política e econômica: 

 

A oferta de mais cursos dentro dessa seara que elenquei é importante para o 

desenvolvimento local e regional. E essa oferta depende da emancipação do campus. 

Hoje é um campus avançado, dependendo de Currais Novos. Isso vem sendo 

discutido. Estive em várias oportunidades com o Prof. Wyllys para tentar fazer com 

que isso aí se desvencilhasse, tanto daqui quanto de Lajes, que é outra região. Mas 

apesar disso, a gente tem buscado em força conjunta fazer com que isso funcione. 

Estivemos em Brasília com os parlamentares do RN, buscando isso, pedindo, falando. 

A Senadora Fátima, o Senador Garibaldi, mas infelizmente não saiu, o Governo alega 

questão financeira, mas acredito que dentro em breve, isso irá acontecer. (Entrevistado 

PM3) 

 

 Por se tratar de um campus avançado, há um menor número de docentes e técnicos 

administrativos, o que inviabiliza um aumento das ofertas educacionais, todavia, o número de 

alunos cresceu nos dois primeiros anos e após um decréscimo, manteve praticamente o número 

de alunos matriculados. O Gráfico 5 apresenta o total de alunos matriculados, inclusive nos 

cursos de formação inicial e continuada, enquanto o Gráfico 6 não leva em consideração os 

cursos FIC: 

 

Gráfico 5 – Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Avançado Parelhas 

 
           Fonte: SUAP, 2019. 
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Gráfico 6: Total de alunos matriculados por ano – IFRN Campus Avançado Parelhas (sem 

cursos FIC) 

 
           Fonte: SUAP, 2019. 

 

 Desde 2015 que o ensino, a pesquisa e a extensão vem ocorrendo no IFRN – Campus 

Avançado Parelhas, dinamizando o cotidiano da comunidade acadêmica que aos poucos vai 

inserindo novos atores locais nos projetos ali desenvolvidos, como relacionados nos Apêndices 

5 (projetos de pesquisa) e 6 (projetos de extensão). Para a entrevistada DG3, só o fato da 

existência do IFRN na cidade de Parelhas já é um fator positivo para o desenvolvimento da 

região, pois “é um avanço assim imensurável”. A presença da Instituição começa a mudar a 

forma como os alunos enxergam a própria região em que estão inseridos:  

 

A gente tem uma educação de qualidade centenária. Com relação aos projetos de 

pesquisa e extensão, também isso tem criado uns atores pesquisadores que antes não 

tinham. Eles não vislumbravam. Esse tripé de ensino-pesquisa-extensão vem 

alimentando esse desejo nos nossos alunos de aumentar e de contribuir, aumentar as 

pesquisas e contribuir para o desenvolvimento local. (Entrevistada DG3) 

 

O Prefeito de Parelhas se expressou nessa mesma linha de raciocínio:  

 

Essa questão da profissionalização e fazer com que as pessoas enxerguem o mundo 

de uma outra forma, além de os jovens terem maior disponibilidade de ensino, fazendo 

com que eles consigam chegar em patamares mais elevados de formação superior e 

de profissionalização. (Entrevistado PM3) 
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 O prefeito municipal, quando pensa nos impactos da educação profissional e tecnológica 

em Parelhas e região, não evidenciou apenas os resultados em curto prazo, mas as 

potencialidades que vão surgindo conforme o IFRN vai se desenvolvendo: 

 

Com certeza, principalmente da atividade mineral que é muito forte no Seridó. Por 

sinal, é uma das regiões mais ricas do planeta. E esse investimento aí é muito 

importante. Conversando outro dia com o Prof. Wyllys, ele falando do pensamento 

que o IFRN tem em galgar passos além da questão da própria formação para a 

atividade mineral, mas com as atividades que estão agregadas, atreladas, por exemplo, 

a questão da indústria de informática, a indústria de tecnologia, como em alguns 

países, nos Estados Unidos, por exemplo. E o IFRN tem um pensamento em tentar 

fomentar e fazer com que isso funcione aqui no Seridó, porque muito dos minerais 

que nós produzimos são utilizados na indústria da tecnologia. Caso a gente consiga 

fazer isso aqui, esse primeiro passo foi de uma grande importância para viabilizar um 

segundo que está em um patamar elevado, um patamar acima do que nós temos hoje. 

E esse pensamento aí em enxergar lá na frente é muito importante para a região, 

porque dá oportunidade as pessoas, faz com que a riqueza venha para a nossa região, 

para a nossa cidade. E a oportunidade que esses jovens estão tendo é muito importante, 

é de suma importância para a gente. (Entrevistado PM3) 

 

 De forma semelhante, comentou a respeito da expansão e interiorização dos Institutos 

Federais, a atual Governadora do RN: 

 

(...) foi o projeto de caráter inclusivo mais exitoso que nós tivemos na história da 

educação brasileira contemporânea. Pelo que significa a concepção dos Institutos, de 

um lado promover, democratizar o acesso a educação profissional, calcado numa 

proposta curricular que é simplesmente encantadora, porque uma proposta curricular 

que combina a formação para a cidadania com o preparo profissional. E o zelo que foi 

implantado no processo de expansão da educação profissional no sentido de que essas 

escolas dialogassem com a realidade onde elas estariam inseridas. Daí todo aquele 

cuidado dos cursos estarem voltados para o potencial de desenvolvimento local, 

territorial, para os chamados arranjos produtivos. (Entrevistada RN5) 

 

5.1.4 O IFRN no Seridó Potiguar: algumas indagações 

  

 Apesar das percepções positivas dos entrevistados quanto à expansão e interiorização 

da educação profissional e tecnológica no Seridó Potiguar, alguns dados publicados pelo 

próprio IFRN conduzem a algumas indagações. Em princípio, o pressuposto defendido é de que 

o investimento em educação é sempre benfazejo, entretanto, além de promover uma formação 

humana integral que paralelamente forma cidadãos e profissionais, os Institutos Federais tem 

como finalidade auxiliar no desenvolvimento local e regional, sendo imprescindível estar 

alinhado aos arranjos produtivos locais. Nesse quesito, o atual Reitor do IFRN lembrou que 
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a última pesquisa de egressos de uma maneira geral do IFRN dá uma avaliação de que 

60% dos nossos estudantes egressos, estão inseridos no mercado de trabalho. (...) 

Vamos pegar os três focos tecnológicos do Seridó em especial. Eu estou falando da 

área têxtil lá em Caicó; da área de alimentos em Currais Novos; de mineração em 

Parelhas. Na hora que esses estudantes com sua formação, seja no nível técnico, seja 

no nível superior, se insere no mercado de trabalho com esse tipo de formação mais 

densa, eles passam a fazer a diferença agora nos processos produtivos que ocorrem na 

região. (Entrevistado IF1) 

 

Esses egressos são diferenciados da grande maioria no que se refere à formação técnica 

e cidadã que tiveram, lembrando que as vagas ofertadas não são suficientes para todos os jovens 

que tem interesse na educação profissional, todavia, nem sempre a região consegue absorver 

esses egressos ou profissionais, além de outros motivos que conduzem os alunos para outras 

regiões que não seja a do seu campus de origem. É justamente disso que trata a Pesquisa de 

Acompanhamento de Egressos do IFRN, que de certo modo confronta-se com a fala do Reitor, 

ou melhor, esta parece não estar em conformidade com a realidade quando observadas as 

regiões distintas do estado do Rio Grande do Norte, dentre elas, as cidades do interior e o Seridó 

Potiguar como um todo. 

No Relatório da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (PAE) de 2017, o IFRN 

aborda quatro dimensões da avaliação institucional: 1) a percepção do ex-aluno quanto a 

qualidade do ensino no campus onde estudou e satisfação em relação a formação obtida; 2) os 

aspectos da continuidade dos estudos; 3) o perfil do emprego no mercado de trabalho; e 4) os 

motivos da não inserção profissional. 

As duas últimas dimensões (3 e 4) podem ser úteis quando relacionadas aos dados 

obtidos neste estudo que trata da importância da educação profissional para o desenvolvimento 

local, pois como afirma o IFRN (2017, p. 45), “a função social dos IFs não se restringe, pura e 

simplesmente, em ofertar cursos profissionais, mas em salvaguardar o processo de 

desenvolvimento socioeconômico em nível local”, que se relaciona intrinsecamente ao que está 

previsto no Artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008: “estimular e 

apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e a emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional”. Nesse sentido, 

os cursos ofertados necessitam estar em consonância com os arranjos produtivos locais no 

intuito de fortalecê-los por meio do tripé institucional – ensino, pesquisa e extensão.  

 Apesar dos entrevistados apresentarem semelhanças nas respostas quanto à existência 

dos eixos tecnológicos nas cidades seridoenses em que o IFRN está presente, mesmo que 

apontando algumas necessidades de mudanças, a pesquisa de acompanhamento dos egressos 

do IFRN revelou alguns resultados interessantes, e ao mesmo tempo, preocupantes quando 
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observados o contexto da educação profissional no Seridó Potiguar. Obviamente que este 

estudo não defende a educação como único e exclusivo fator para o desenvolvimento local, mas 

como um dos fatores imprescindíveis, todavia, urge entender com mais afinco a real situação 

do IFRN nessa região do estado do Rio Grande do Norte. 

 Para se ter ideia, o curso técnico de Alimentos que é ofertado pelo Campus Currais 

Novos, está juntamente com os cursos de Segurança do Trabalho, Biocombustíveis, Apicultura, 

Cooperativismo (curso extinto) e Zootecnia (transformado em Agricultura), entre aqueles que 

apresentam um nível de empregabilidade muito próximo de zero na área de formação obtida, 

sendo igual ou inferior a 3 em cada 100 empregados na área de formação. Esses cursos são 

chamados de sintomáticos por apresentarem baixa absorção no mercado de trabalho, bem como 

pelas carências de oportunidades laborais em nível local. Dessa forma, “o IFRN não estaria – 

nos termos da lei – contribuindo para a consolidação e fortalecimento dos Arranjos Produtivos, 

Sociais e Culturais, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local” (IFRN, 2017c, 

p. 49). 

O estudo desenvolvido por Gomes (2016) é pontual sobre essa realidade da educação 

profissional no estado do Rio Grande do Norte: 

 

quando se procura estabelecer uma relação desses cursos com o mercado de trabalho, 

fica nítido o distanciamento dos mesmos e a realidade na qual eles ocorrem. Embora 

os cursos tenham sido pensados, levando em consideração as potencialidades 

regionais e, principalmente os arranjos produtivos locais, os egressos desses cursos 

enfrentam o descompasso entre a formação profissional e o mercado de trabalho, em 

especial o das cidades médias e pequenas no nível estadual, que possuem 

empreendimentos com forte presença de relações de trabalho e gestão de base 

familiar. (GOMES, 2016, p. 11) 

 

 As considerações do referido relatório são para que o IFRN oriente suas ofertas 

formativas em prol do fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Caso isso não esteja 

efetivamente ocorrendo, “sugere-se que novos estudos técnicos sirvam para mapear 

corretamente as potencialidades locais de modo a sugerir melhorias/readequações na oferta 

formativa” (IFRN, 2017c, p. 50), o que adentra numa das maiores dificuldades da Instituição 

pelo formato e estrutura rígida que possui relacionada ao pessoal e infraestrutura de 

laboratórios, por exemplo. O atual Reitor exemplifica:  
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Não se pode pensar em novos cursos no contexto que nós temos basicamente um 

número limitado de servidores. Não dá para pensar em fazer um curso na área de saúde 

em Currais Novos porque isso implicaria em eu ter que contratar novos servidores e 

no modelo que nós temos de servidores efetivos, só podemos contar com os servidores 

na área de formação de alimentos, de química, de uma maneira geral. Então os novos 

cursos devem e podem transitar nesse universo de formação, porque a gente não tem 

como contratar novos professores. (Entrevistado IF1) 

 

 Ainda sobre os dados da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos, a Tabela 3 mostra 

a situação dos alunos em relação a continuidade dos estudos e trabalho em cada município onde 

se encontra o IFRN, excetuando-se aqueles com informações insuficientes e pouco 

significativas estatisticamente, como no caso de Parelhas. A ausência deste município se dá 

ainda nas tabelas 4, 5 e 6. 

 

Tabela 3 – Situação atual em relação a continuidade dos estudos e trabalho, por modalidade e 

municípios 

Município (e polo EaD) 

onde o egresso estudou no IFRN 
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Apodi  206 14,6% 14,1% 62,1% 9,2% 

Caicó  226 23,9% 17,7% 54,9% 3,5% 

Currais Novos  248 17,7% 20,6% 51,6% 10,1% 

Ipanguaçu  201 17,4% 22,9% 51,2% 8,5% 

João Câmara  152 21,7% 18,4% 48,0% 11,8% 

Macau  115 26,1% 21,7% 36,5% 15,7% 

Mossoró  315 19,4% 28,3% 44,8% 7,6% 

Natal  1.291 25,1% 31,1% 36,4% 7,4% 

Nova Cruz  194 25,3% 25,8% 35,6% 13,4% 

Parnamirim  155 27,7% 31,6% 38,1% 2,6% 

Pau dos Ferros  204 11,8% 23,0% 60,3% 4,9% 

Santa Cruz  152 17,8% 20,4% 56,6% 5,3% 

São Gonçalo do Amarante  134 24,6% 26,1% 36,6% 12,7% 

AGREGADO DOS MUNICÍPIOS  3.692 22,0% 25,5% 44,2% 8,3% 

Fonte: IFRN, 2017c. 
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No tocante a inserção no mercado de trabalho, nenhum dos municípios seridoenses 

ocupam lugar de destaque, mas seguem a média dos municípios do interior do estado, 

diferentemente da capital e da região metropolitana (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Taxa de ocupação e desocupação por município onde há campus do IFRN 

MUNICÍPIO DO RN ONDE HÁ 

CAMPUS DO IFRN 

(com amostra representativa de egressos) 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

TAXA DE 

DESOCUPAÇÃO 

(Inclusive estudam) 

Apodi  28,6% 71,4% 

Caicó  41,6% 58,4% 

Currais Novos  38,3% 61,7% 

Ipanguaçu  40,3% 59,7% 

João Câmara  40,1% 59,9% 

Macau  47,8% 52,2% 

Mossoró  47,6% 52,4% 

Natal  56,2% 43,8% 

Nova Cruz  51,0% 49,0% 

Parnamirim  59,4% 40,6% 

Pau dos Ferros  34,8% 65,2% 

Santa Cruz  38,2% 61,8% 

São Gonçalo do Amarante  50,7% 49,3% 

AGREGADO DA AMOSTRA  47,5% 52,5% 

 Fonte: IFRN, 2017c. 

 

Uma situação que pode ser relacionada à expansão e interiorização da educação 

profissional e o desenvolvimento local se dá pela falta de oportunidades de emprego, que ainda 

é pujante no interior do estado, concentrando-se a maior parte delas na capital e região 

metropolitana, além de Mossoró. De acordo com a Tabela 5, Caicó (56,4%) e Currais Novos 

(61,1%) também estão entre os que possuem uma percentagem elevada de egressos que 

emigram para outro município do RN ou para outro estado em virtude do emprego.  
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Tabela 5 – Emigração do município, com referência ao município onde há campus do IFRN 

MUNICÍPIO 

DO RN ONDE 

HÁ CAMPUS 

DO IFRN 

(com amostra 

representativa 

de egressos) 

Trabalha e 

reside no 

município 

do RN onde 

estudou no 

IFRN 

Trabalha e reside 

no município do 

RN onde estudou 

no IFRN, mas 

desloca-se 

rotineiramente 

para trabalhar em 

outro município 

Trabalha e 

reside em 

outro 

município do 

RN, não no 

mesmo onde 

estudou no 

IFRN 

Trabalha 

e reside 

em outro 

estado 

brasileiro 

Trabalha 

e reside 

em outro 

país 

Apodi 44,1% 11,9% 39,0% 5,1% - 

Caicó 41,5% 2,1% 52,1% 4,3% - 

Currais Novos 34,7% 4,2% 54,7% 6,3% - 

Ipanguaçu 30,9% 2,5% 64,2% 2,5% - 

João Câmara 26,2% 8,2% 60,7% 3,3% 1,6% 

Macau 34,5% 9,1% 41,8% 14,5% - 

Mossoró 58,0% 8,7% 25,3% 8,0% - 

Natal 65,5% 9,8% 17,2% 6,5% 1,0% 

Nova Cruz 19,2% 8,1% 69,7% 3,0% - 

Parnamirim 38,0% 25,0% 32,6% 4,3% - 

Pau dos Ferros 32,4% 1,4% 56,3% 9,9% - 

Santa Cruz 27,6% 6,9% 56,9% 8,6% - 

São Gonçalo do 

Amarante 
25,0% 22,1% 50,0% 2,9% - 

AGREGADO 

DA AMOSTRA 
48,4% 9,2% 35,8% 6,1% 0,5% 

Fonte: IFRN, 2017c. 

 

Segundo o relatório, o principal motivo é a concentração econômica nas três maiores 

cidades do estado do Rio Grande do Norte, o que conduz ao surgimento de indagações 

pertinentes sobre a expansão e interiorização da educação profissional:  

 

Uma questão central, diz respeito ao papel da educação no sentido de salvaguardar e 

ser um indutor do processo de desenvolvimento em nível local. Como fortalecer o 

Capital Social nas cidades menores? Em outras palavras, como fortalecer o 

protagonismo e empreendedorismo em nível local? (IFRN, 2017c, p. 53) 

 

 Para os egressos, a escassez estrutural de oportunidades na região em que estudaram é 

um dos fatores mais decisivos pela não inserção no mercado de trabalho em suas áreas de 
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formação, visto que há poucas ou praticamente nenhuma oferta de emprego. De todos os 

campus do IFRN, a percentagem mais elevada de egressos que caracterizam essa situação 

encontra-se em Currais Novos enfatizando a falta de oportunidades de emprego em nível local, 

enquanto em Caicó os resultados são um pouco semelhante a outros municípios do interior, 

como se depreende na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Escassez estrutural de oportunidades segundo a percepção dos egressos, com 

referência ao município/campus do IFRN 

MUNICÍPIO DO 

RN ONDE HÁ 

CAMPUS DO IFRN 

(com amostra 

representativa de 

egressos) 

  

Em sua opinião, na cidade em que reside atualmente, o mercado de 

trabalho na sua área de formação está na seguinte situação: 
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Apodi  2,2% 12,2% 20,1% 61,9% 3,6% 

Caicó  3,4% 22,2% 30,8% 35,9% 7,7% 

Currais Novos  0,0% 7,1% 21,4% 71,4% 0,0% 

Ipanguaçu  2,1% 21,5% 29,9% 38,2% 8,3% 

João Câmara  0,9% 20,4% 23,9% 46,0% 8,8% 

Macau  9,9% 23,1% 16,5% 45,1% 5,5% 

Mossoró  6,9% 19,0% 31,0% 43,1% 0,0% 

Natal  3,7% 12,4% 35,4% 41,6% 6,8% 

Nova Cruz  3,5% 18,8% 32,6% 40,1% 5,1% 

Parnamirim  5,6% 13,3% 31,1% 48,9% 1,1% 

Pau dos Ferros  3,6% 21,8% 38,2% 23,6% 12,7% 

Santa Cruz  4,0% 16,8% 28,8% 43,2% 7,2% 

São Gonçalo do 

Amarante  
1,1% 18,4% 26,4% 47,1% 6,9% 

AGREGADO DA 

AMOSTRA  
1,5% 8,8% 39,7% 47,1% 2,9% 

 Fonte: IFRN, 2017c. 
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 Face ao exposto, são fundamentais as colocações da ex-Senadora sobre essa relação do 

IFRN com o desenvolvimento local: 

 

(...) os empregos que são poucos no RN, cerca de 1 milhão e 400 se concentram 

principalmente em Natal e na Grande Natal. É inaceitável que mais da metade desses 

empregos estejam em quatro ou cinco municípios. E como é que ficam os outros cento 

e tantos municípios do RN? Inclusive o Seridó? Eu não tenho nenhuma dúvida que o 

Seridó tem um potencial extraordinário, extraordinário, extraordinário mesmo. O que 

a juventude, os homens e mulheres aqui do Seridó precisam é de oportunidades. 

Oportunidades inclusive que começa com o direito a educação, que começa 

exatamente tendo o direito de se preparar numa escola com tanta qualidade, como são 

exatamente os nossos IFRN. Mas eu acho que o IFRN está cumprindo esse papel e 

pode e deve cumprir muito mais na medida que o IFRN se volte cada vez mais para 

os arranjos produtivos locais. Eu não tenho nenhuma ilusão que fazer com que o 

Seridó possa ser um centro dinâmico do ponto de vista de movimentar as suas cadeias 

produtivas, a sua economia, para isso é fundamental a questão de uma educação de 

qualidade, isso é fundamental. Essas escolas não são elefantes brancos e elas nunca 

vão ser elefantes brancos na medida em que elas fiquem sempre sintonizadas, que ela 

tem que está inserida na vida dos estudantes, na vida das suas famílias e na vida, 

enfim, da cidade e da região e do território onde ela foi exatamente instalada, quer 

dizer, oferecer cursos que tenham a ver com a vocação evidentemente dos estudantes, 

mas em sintonia com o potencial de desenvolvimento. (Entrevistada RN5) 

 

Com base nestes dados, não haveria um otimismo muito ingênuo daqueles que fazem o 

IFRN ou o poder público em geral que veem nesta instituição de ensino um indutor do 

desenvolvimento local nessas regiões? Ou esses resultados indicam um problema estrutural 

mais amplo alheio às atividades institucionais? São indagações como essas que precisam ser 

observadas e discutidas num processo de autoavaliação institucional e consequentemente, um 

diálogo mais estreito com os outros atores dos arranjos produtivos locais, dentre eles os poderes 

públicos estadual e municipal.  

No modelo de desenho integrado de políticas locais proposto por Brugué e Gomà 

(1998a), esses atores precisam interagir e fazer com que suas ações sejam direcionadas para 

objetivos específicos de cada ator e ao mesmo tempo, objetivos comuns entre eles, em prol do 

desenvolvimento local. 

Na concepção de Gomes (2016), há uma distância substancial entre a utopia e a 

realidade no que diz respeito a expansão e interiorização do ensino profissional e universitário 

no Rio Grande do Norte, mesmo ciente de que os resultados desse processo não são imediatos, 

ou melhor, há a necessidade de um tempo considerável para que seus efeitos sejam visualizados. 

Não obstante, o contexto atual evidencia 
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a ideia de que o processo de expansão e interiorização do ensino técnico e 

universitário, ainda que tenha promovido mudanças espaciais e sociais importantes, 

reproduz a construção utópica da promoção do desenvolvimento urbanorregional e 

local, via políticas públicas capazes de responder positivamente aos imperativos de 

uma ideologia que responsabiliza o quadro natural como fator determinante dos 

problemas sociais e econômicos existentes na região Nordeste. (GOMES, 2016, p. 3) 

 

Para o ex-Reitor do IFRN, a atuação da educação profissional para o desenvolvimento 

da região numa perspectiva em longo prazo deve ser encarada com otimismo, com base no 

diferencial que a educação pode trazer para a comunidade como um todo:  

 

Você junta tudo isso e cria condições. Você está ali montando as condições para 

começar a eclodir. Por enquanto, você está ainda no caldo de cultura. Daqui a pouco 

você começa a eclosão daquilo que foi gerado ali. (Entrevistado IF2)  

 

O atual Reitor segue nessa perspectiva em relação aos impactos da educação 

profissional no desenvolvimento local:  

 

É claro que isso não se dá de uma forma tão visivelmente rápida. (...) Num piscar de 

olhos mudou! Isso não se dá assim. Até porque o Seridó não está isolado do contexto 

da sociedade brasileira, do próprio país. E aí o próprio contexto econômico e político 

que o país vive, não tem permitido grandes saltos do ponto de desenvolvimento dessas 

regiões. (Entrevistado IF1) 

 

De forma semelhante, a Coordenadora Operacional do Projeto RN Sustentável, acredita 

que a expansão e interiorização dos Institutos Federais foi um fator muito positivo para o 

desenvolvimento do estado: 

 

Eu acho que foi uma verdadeira revolução para o que a gente vê hoje e para o que a 

gente via a quinze anos atrás. O que os Institutos Federais estão permitindo para a 

juventude do nosso país. (...) Eles tem um papel extremamente importante porque até 

a visão de estar levando a prática, estar mais próximo a pesquisa, mais próxima da 

comunidade pela extensão, e isso talvez, ela seja uma revolução para mudar e levar 

de volta os jovens sem ele precisar sair de sua região, de seu território para buscar 

novos caminhos, porque o caminho está ali. Hoje isso pra mim já é uma realidade 

concreta. O jovem hoje permite um ensino de qualidade no seu próprio território. (...) 

Os Institutos tem um papel muito importante, extremamente importante para o 

desenvolvimento local. (...) Onde eu passo os resultados são extremamente positivos. 

(Entrevistada RN1) 
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5.2 A relação entre a educação profissional e o desenvolvimento local: um olhar sobre as 

atividades do IFRN no Seridó Potiguar e o planejamento estadual orientado pelo Projeto RN 

Sustentável 

 

A criação dos Institutos Federais está intrinsecamente vinculada ao desenvolvimento 

local, pois o Art. 6º, inciso I, enfatiza que uma das finalidades dessas instituições de ensino é 

ofertar educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e modalidades, buscando formar 

e qualificar cidadãos para atuarem nos distintos setores da economia, “com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” (BRASIL, 2008). Nesse sentido, 

o atual Planejamento de Desenvolvimento Institucional do IFRN informa que sua missão é 

“prover formação humana, científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento 

social do Rio Grande do Norte” (IFRN, 2019a, p. 25), sem negligenciar em hipótese alguma a 

identificação das necessidades das ofertas educacionais e “associá-las às demandas 

socioeconômicas dos territórios onde estão instalados os campi do IFRN, bem como os novos 

horizontes econômicos e sociais apresentados para o desenvolvimento local e regional” (IFRN, 

2019a, p. 24). Convém ressaltar que essa missão institucional está baseada na sua função social 

de ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade que articule a ciência, a cultura, o 

trabalho e a tecnologia na perspectiva de uma formação humana integral (IFRN, 2012).  

Em contrapartida, o Projeto RN Sustentável parte de uma formação do capital humano, 

premissas defendidas pela Escola de Chicago com seus expoentes Gary Becker, Milton 

Friedman, Theodore Schultz e James Heckman (SPRING, 2018). Em uma das publicações 

feitas por meio do Projeto RN Sustentável intitulado Eixos Integrados de Desenvolvimento, 

mais especificamente no Plano de Capacitação do Capital Humano do RN, o conceito de capital 

humano é explicado resumidamente, destacando que este surgiu nos estudos de economia, pela 

preocupação em se explicar os ganhos de produtividade gerados pelo fator humano na 

produção.  

Assim, conclui-se que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, é 

um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das 

taxas de lucro do capital, além de proporcionar o bem-estar individual, tornando-se esse o 

caminho para o desenvolvimento das nações. Posteriormente, no início do século XXI, a 

comunidade empresarial foi sensibilizada pelo tema e nos últimos anos se tornou prioridade na 

gestão executiva (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017).  

Enfatiza-se, ainda sobre o conceito de capital humano, a tese defendida pelo Fórum 

Econômico Mundial, que diz: “o capital humano de um país ‘pode ser um determinante mais 
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importante para seu sucesso econômico de longo prazo do que virtualmente qualquer outro 

recurso’” (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017, p. 29). Esse reducionismo 

economicista é criticado por Valdemir Pires quando se pensa na formação numa perspectiva 

humana integral, para além do capital humano:  

 
Esse economicismo reinante na economia merece reparos. Definir como meta máxima 

da educação, da política e do sistema educacionais, a elevação da produtividade e da 

capacidade de produção dos indivíduos e das nações é incidir em reducionismo que 

nenhuma perspectiva humanista pode aceitar” (PIRES, 2005, p. 111) 

 

Lembrando que o Projeto RN Sustentável é financiado pelo Banco Mundial, o que não 

deve causar estranheza tal abordagem do capital humano enquanto premissa na formação 

educacional. Seria então a agenda do Banco Mundial uma janela de oportunidade ou uma 

política de curto prazo com visão reducionista e economicista? Na concepção de Spring (2018, 

p. 49),  

 

as afirmações questionáveis quanto à existência de uma relação causal entre educação 

e crescimento econômico começaram a aparecer na retórica de instituições globais. 

(...) a OCDE, o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial, juntamente com 

líderes educacionais nacionais, começaram a defender incondicionalmente que a 

educação seria a solução para o crescimento econômico e para o desenvolvimento, 

para a pobreza, para o desemprego e para as desigualdades de renda. Este argumento 

levou ocasionalmente a apelos por educação com foco no ensino das habilidades 

requeridas pelos negócios globais. Desde a perspectiva da economização, as escolas 

deveriam funcionar como apêndices do sistema econômico global. (SPRING, 2018, 

p. 49) 

 

O mesmo autor explica como as corporações globais usam as escolas para moldar o 

homem para o mercado com base numa economização da educação que transforma as artes 

liberais em disciplinas vocacionais; as avaliações e classificações baseadas em taxas de retorno 

para o investimento em educação; e pela modelagem da universidade, da pré-escola e dos 

ensinos básicos, fundamental e médio para o ensino de habilidades voltadas ao mercado de 

trabalho (SPRING, 2018). 

Na base conceitual dos Institutos Federais, o desenvolvimento local e regional está 

intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento humano, do indivíduo em si, de sua 

emancipação enquanto sujeito de sua própria história. Consequentemente, esse sujeito pode ter 

condições de mudar ou ressignificar sua própria história a partir da localidade em que se 

encontra. Em linhas gerais, o desenvolvimento humano cria oportunidades para o 

desenvolvimento socioeconômico:  
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Outro fator preponderante é que a oferta de cursos pelos Institutos Federais procura 

se alinhar às estruturas produtivas locais e às potencialidades socioeconômicas 

existentes nos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Assim, a ampliação do 

acesso à educação profissional e tecnológica incrementará as oportunidades de 

sucesso em muitas localidades, hoje defasadas produtivamente ou mesmo estagnadas. 

Com efeito, espera-se que o investimento educacional em capital humano venha 

reforçar o desenvolvimento social e econômico e, por conseguinte, fortalecer o capital 

social em nível local, contribuindo tanto para a elevação do protagonismo e 

emancipação dos indivíduos, como para o desenvolvimento das atividades produtivas 

locais. (IFRN, 2019a, p. 23). 

 

 Baseado nessa discussão, quando se trata de educação profissional e tecnológica, há 

uma nítida diferenciação entre o pressuposto defendido pelo IFRN (formação humana integral) 

e aquele observado no Plano de Capacitação do Capital Humano do RN (capital humano), 

todavia, ambos almejam resultados positivos em prol do desenvolvimento local e regional.  

E foi pensando nesse desenvolvimento que o Governo do RN avaliou por meio do 

Projeto Governança Inovadora, parte do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos 

Integrados de Desenvolvimento do Estado e fruto dos investimentos do Projeto RN Sustentável, 

as lacunas existentes na formação profissional potiguar com base nas ofertas atuais e nas 

necessidades projetadas, identificando as potencialidades dos eixos prioritários de 

desenvolvimento (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017). O entrevistado RN2 

comentou sobre esse planejamento estratégico por meio do Projeto Governança Inovadora: 

 

O Estado elaborou o planejamento estratégico (...) e tem um projeto que dentro do 

Governo Cidadão foi chamado de Governança Inovadora, que é um projeto para 

elaborar o planejamento estratégico do Estado, revisar os macroprocessos e processos 

da gestão pública e propor uma reorganização do funcionamento do Estado. Dentro 

disso é que tem esse caderno no Governança Inovadora sobre Capital Humano no 

Estado. 

 

Ao explicar a criação do planejamento estratégico, Capriglione, Moretti e Nogueira 

(2017, p. 13) afirmam: 

 

Desenvolver o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte passou, assim, a ser fundamental, na 

medida em que resgata o planejamento, estratégico e territorial, como ferramenta 

relevante no processo de decisões governamentais, calcado em cinco Eixos, que de 

forma integrada, apontam as ações necessárias para garantir tal desenvolvimento. 

Dessa forma, os Eixos estabelecidos: a Micrologística do Transporte de Cargas; o 

Desenvolvimento Industrial; a Energia Elétrica; as Telecomunicações e a Tecnologia 

da Informação; e ainda, o Capital humano, passaram a compor os principais elementos 

da estratégia de desenvolvimento, juntamente com o turismo, que de forma específica 

foi trabalhado em um plano específico. (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 

2017, p. 13) 
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É preciso entender que diversos atores são necessários para políticas de 

desenvolvimento local como o poder público em seus diversos setores, dentre eles, nas políticas 

urbanas territoriais; moradia, infraestrutura e transporte; base produtiva diversificada, 

cooperada e endógena; além da educação enquanto política de serviço pessoal que objetiva 

proporcionar igualdade, coesão e dinâmica social (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a). Nessa 

concepção, a Rede de Pesquisa em Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 

(REDESIST) define esse conjunto de atores econômicos, políticos e sociais e suas interações 

como arranjos produtivos locais (APL´s), citando o IFRN como uma instituição parceira junto 

aos arranjos produtivos do estado (APOLINÁRIO, 2010b). 

Verifica-se, pelo menos no projeto em si, que os beneficiários prioritários do Projeto 

RN Sustentável são os mais vulneráveis nas regiões menos desenvolvidas do estado, mesmo 

que em ações diversas e em setores variados. Assim sendo, não seria possível afirmar que a 

ideia da expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica segue essa mesma 

premissa? Não seria a educação profissional por meio do IFRN, totalmente gratuita e de 

qualidade, um meio indutor do desenvolvimento local para regiões até então não atendidas por 

esse tipo de política educacional? 

Cumpre frisar que a relação entre a educação profissional (IFRN) e o planejamento 

estadual de desenvolvimento (Projeto RN Sustentável) se dá inicialmente no diagnóstico 

realizado para a formulação do planejamento estratégico do Governo do RN no Projeto 

Governança Inovadora. Neste, quando trata do Plano de Capacitação do capital humano do RN, 

o IFRN é citado como forte parceiro: 

 

A principal rede de capacitação profissional de ensino formal no Rio Grande do Norte 

é o Instituto Federal. Os editais abertos para vagas de 2017 somam mais de 4.100 

oportunidades (...). Considera-se o IFRN como forte parceiro do governo do estado 

no plano desenvolvimento (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017, p. 

105). 

 

Nesse diagnóstico em que foi utilizado a análise SWOT79, a “Rede de Institutos Federais 

do RN com unidades implantadas em todas as regiões imediatas e excelência no ensino” 

(CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017, p. 105), é tida como uma força, ou seja, 

quando se pensa em educação profissional no estado, o IFRN é uma referência. Além do mais, 

o planejamento de desenvolvimento estadual parte do pressuposto que o crescimento se dá a 

 
79 Qualquer empresa, pública ou privada, que desenvolva um planejamento estratégico, em algum momento 

avaliará suas forças e fraquezas, próprias do ambiente interno, combinada com um levantamento das oportunidades 

e ameaças, típicas do ambiente externo. Essa avaliação das forças (strenghts), fraquezas (wakness), oportunidades 

(opportunities) e fraquezas (threats) é chamada de análise SWOT. 



184 

 

partir de uma colaboração dos arranjos produtivos locais, como aqueles voltados para o setor 

industrial: 

 

Finalmente, o sucesso e o crescimento sustentável da indústria potiguar dependerão 

em grande parte do nível de colaboração alcançado pelos diferentes agentes públicos 

e privados. Nenhum programa industrial deve ser lançado sem ouvir primeiro o 

parecer dos agentes interessados. Nenhum processo de modernização será completo 

sem criar uma cultura de transferência tecnológica. A participação ativa dos poderes 

públicos, universidades e empresariado, assim como o alinhamento de seus esforços, 

serão elementos cruciais para que o Rio Grande do Norte acelere sua entrada na 

chamada 4.0, que se caracteriza pela adoção de tecnologias digitais e de automação 

avançada” (CUESTA, GARCÍA e NOGUEIRA, 2017, pp. 24-25) 

 

Ao comentar sobre essa visão do Governo do RN a respeito do IFRN como uma força 

para o desenvolvimento do estado, o ex-Reitor do IFRN enfatiza a capilaridade da instituição 

com sua estrutura distribuída em 22 campi ao redor de todo o estado do Rio Grande do Norte: 

  

(...) o Governo e essa consultoria ver o potencial do Instituto como mola do 

desenvolvimento do Estado, isso é fantástico e é real. Porque assim, nenhum Estado 

passa pelo seu desenvolvimento se não tiver educação de qualidade, se não tiver 

formação de pessoas com qualidade, e principalmente capilarizado, porque esse é o 

grande potencial do Instituto. (Entrevistado IF2) 

 

 Neste planejamento estratégico estadual, alguns setores econômicos foram dispensados 

e outros priorizados. Os principais setores dispensados são: distribuição de energia elétrica, 

coleta de resíduos, comércio varejista e atacadista, contabilidade, construção, turismo (excluída 

do estudo porque não está no eixo industrial), serviços de transporte, serviços públicos 

(administração, defesa civil, justiça...) e outros serviços; enquanto os setores priorizados foram 

os seguintes: agricultura (produção de lavouras temporárias, lavouras permanentes, sementes e 

horticultura); bebidas; extração e refino de sal; extração de pedra, areia e argila (inclui 

aparelhamento de pedras); fabricação de produtos cerâmicos; pesca, aquicultura e produtos do 

pescado; têxtil, artigos do vestuário e calçado. (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 

2017), apresentados no Quadro 12: 
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Quadro 12 – Produtos priorizados no Plano de Desenvolvimento Industrial do RN 

Cadeia Produtos priorizados Racional / Síntese 

Têxtil 

Tecidos (exceto malha) 
Valor de produção muito relevante. Importância 

dentro da cadeia produtiva do têxtil. 

Artefatos têxteis 

(exceto vestuário) 

É o 2º produto têxtil mais exportado no estado do RN 

(2011-2015). 

Pesca e 

aquicultura 

Peixes congelados 

(exceto filés) 

Boas expectativas de crescimento associadas ao 

produto. Existe um grande desafio tecnológico 

(captura e conservação) e de capacitação do capital 

humano. 

Crustáceos 

Produto com tradição no RN com potencial para 

voltar a criar emprego nos próximos anos. O 

mercado nacional pode absorver maiores níveis de 

produção. 

Agricultura 

Fruta irrigada 

Grande oportunidade na exportação. O maior desafio 

é apoiar a modernização do setor com soluções de 

longo prazo prazos para os problemas relacionados 

com a estiagem que assola o RN. 

Cana-de-açúcar 
Produto de relevância no estado. Desafio na gestão 

dos recursos hídricos. 

Sal Sal marinho 

Produção de 95% do sal marinho produzido no 

Brasil. Grande relevância no estado, e grande 

representatividade do produto no nível nacional.  

Cerâmica Cerâmica vermelha 

Focado no mercado interno. O tamanho do mercado 

é limitado, mas existe uma oportunidade de 

melhoria. 

Bebidas 

Cerveja 
Oportunidade de implantação pela diferença do RN 

entre produção e consumo de cerveja. 

Cachaça e outras 

bebidas destiladas 

Bom posicionamento do RN para o desenvolvimento 

da produção da cachaça artesanal, com alto valor 

agregado. 

Pedra, área 

e argila 
Granito 

Importantes reservas minerais sem explorar. Alto 

valor agregado do produto beneficiado. Produção 

orientada para a exportação. 

Fonte: Grupo Proyfe/Diagonal apud Capriglione, Moretti e Nogueira (2017, p. 27) 

 

Em relação aos arranjos produtivos do Seridó Potiguar, 3 dos 7 setores produtivos 

priorizados se encontram nessa região: setor têxtil, setor ceramista e extração de pedra. Ao 
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relacionar os setores priorizados com as ofertas dos cursos do IFRN nos campi de Currais 

Novos (Quadro 9), Caicó (Quadro 10) e Parelhas (Quadro 11), observou-se que há convergência 

nos campi de Caicó com os cursos na área têxtil, e de Parelhas com o curso de mineração. Os 

cursos de informática ou a ele relacionados não foram inseridos nesse diagnóstico do 

planejamento estratégico do RN, pois 

 

realizamos filtros de pesquisa por setor prioritário considerando cursos de 

relacionamento direto ou indireto com os produtos priorizados. Desta forma, não 

consideramos como prioritária a formação em informática, mas consideramos, por 

exemplo, com relacionamento indireto cursos como mecânica e eletrotécnica, pois 

ambos possuem aplicação na área de transporte e nos processos de manutenção de 

equipamentos, atividades inerentes a todos os setores (CAPRIGLIONE, MORETTI e 

NOGUEIRA, 2017, p. 105). 

 

Ainda sobre esse diagnóstico, “o nível de instrução da população nos faz considerar, 

num primeiro momento, a capacitação técnica não vinculada à escolarização formal como 

forma de contribuir para a inserção da população menos instruída no mercado de trabalho” 

(CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017, p. 21), o que sugere a possibilidade de 

cursos FIC (formação inicial e continuada) nessas áreas por meio do IFRN, como forma de 

auxiliar nesse processo de desenvolvimento local, pois a maioria da população (60%) se 

enquadraria nesse tipo de modalidade de ensino. Nesse quesito, o IFRN no Seridó Potiguar 

possui a oferta de diversos cursos FIC (Quadros 9, 10 e 11), entretanto, poucos são convergentes 

com as necessidades apresentadas nesse diagnóstico feito pelo Governo do RN. 

Isso faz supor que a realidade em curto e médio prazo não irá mudar, se levar em 

consideração os planos de ofertas educacionais contidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFRN (2019-2026) para os próximos anos, descritos nos apêndices 7 (Caicó), 

8 (Currais Novos) e 9 (Parelhas). As previsões de ofertas de novas vagas, incluindo o 

quantitativo destas, são praticamente idênticos no intervalo entre 2020 e 2026. 

É preciso acentuar que os cursos de nível médio se caracterizam por um número 

limitados de vagas que consequentemente apresentam grande concorrência, impossibilitando 

um crescimento maior de profissionais técnicos que possam atuar em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento.  

Segundo a consultoria contratada pelo Projeto Governança Corporativa, parte do Projeto 

RN Sustentável, foi feita uma pesquisa baseada nas ofertas do IFRN em que dados dos relatórios 

deste foram observadas as ofertas ocorridas por meio do Programa de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC) nos anos de 2015 e 2016 e também dos editais publicados pelo 
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Instituto Federal do Rio Grande do Norte com as vagas ofertadas para o ano de 2017. Os cursos 

identificados foram relacionados com os setores priorizados no plano estratégico e 

 
os dados obtidos sobre as dez ocupações mais encontradas nos setores priorizados e 

que demandam capacitação técnica comparados com os dez cursos técnicos com 

maior número de matrículas no Rio Grande do Norte mostraram que apenas as áreas 

de segurança do trabalho e mecânica possuem relação com a demanda apresentada 

pelos setores priorizados neste estudo. (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 

2017, p. 95) 

 

Os dados mostram que há oferta de cursos técnicos e de formação profissionalizante nas 

11 regiões, porém com dominância de vagas em áreas que não são as priorizadas para o 

desenvolvimento do setor industrial do estado. Esses dados evidenciam certa incoerência com 

as demandas do setor industrial e as ofertas dos cursos de educação profissional. Em 

contrapartida, ao pensar na possibilidade das ofertas de cursos convergentes às necessidades do 

setor industrial, uma das conclusões desse diagnóstico revela que o número de postos de 

trabalho previsto não requererá novas estruturas de capacitação, pois as instituições existentes 

(IFRN, Sistema S) possivelmente conseguirão atender o que será demandado (CAPRIGLIONE, 

MORETTI, e NOGUEIRA, 2017), pois há uma rede de educação profissional instalada no RN. 

 No que se refere ao Seridó Potiguar, que foi dividido em duas regiões – Caicó e Currais 

Novos – nesse estudo de Capriglione, Moretti e Nogueira (2017), tem-se as seguintes 

informações a respeito de vagas em empregos formais em relação ao RN: Na região de Caicó 

se sobressaem o setor têxtil (17,08%), a fabricação de produtos cerâmicos (4,61%) e o setor de 

alimentos (3,23%). Na região de Currais Novos, destacam-se o setor têxtil (6,41%), a fabricação 

de produtos cerâmicos (6,09%), a mineração (3,46%) e o setor de alimentos (2,39%). A região 

de Caicó (23,7%) é a que apresenta maior número de vagas em empregos formais alinhados 

com os setores priorizados, sendo considerada uma das melhores regiões no Rio Grande do 

Norte para a indústria de tecidos, pela longa tradição e experiência no setor (CAPRIGLIONE, 

MORETTI e NOGUEIRA, 2017). Na constatação desses autores,  

 

o segundo setor com maior projeção é o Têxtil, cujo foco reside nos produtos inseridos 

nas classificações de artefatos têxteis (exceto vestuário) e fabricação de tecidos 

(exceto malha). De acordo com a projeção elaborada no processo de priorização dos 

setores e atividades econômicas relevantes, espera-se um acréscimo de até 770 novas 

vagas de empregos formais até 2026. (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 

2017, p. 21). 

 

Em certa medida, sobre esse setor econômico específico, há uma relação entre a 

educação profissional (IFRN) e o desenvolvimento local preconizado pelo planejamento 
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estadual, pois a oferta educacional do IFRN no Seridó Potiguar (nesse caso no Campus Caicó) 

é convergente com as necessidades explicitadas no planejamento estadual, no entanto, algumas 

ações poderiam ter tido um desfecho adequado para esse arranjo produtivo local, como a 

discussão envolvendo a construção do Centro de Tecnologia Têxtil em Caicó, do qual o IFRN 

seria um dos atores responsáveis, a exemplo do que ocorreu com o Centro de Tecnologia 

Mineral do IFRN em Currais Novos.  

Acompanhando essa questão desde o início, o atual Diretor Geral do IFRN – Campus 

Caicó, revela peculiaridades sobre esse Centro de Tecnologia Têxtil que tinha tudo para ser um 

valioso instrumento para o setor têxtil seridoense: 

 

Desde que a gente chegou aqui existia a possibilidade do CT Têxtil. Fui chamado acho 

que não dá para contar quantas reuniões. (...) a questão era que o CT Têxtil ia ser num 

terreno lá fora do instituto. Eu digo: Fica inviável, já em 2010. Primeira vez que eu 

fui pra reunião, até com Wilma de Faria. É um projeto do Governo do Estado que vai 

construir um prédio, que vai equipar e que querem deixar o instituto para tomar conta. 

E aí desde o primeiro dia que eu fui chamado que eu dizia que era impossível a gente 

tomar de conta de uma estrutura fora do campus. (Entrevistado DG1) 

 

 As discussões iniciais se detinham na construção do Centro de Tecnologia Têxtil num 

terreno fora das dependências do IFRN, o que soava estranho desde o início para o entrevistado 

DG1, na época Diretor Acadêmico do campus. O Diretor Geral do Campus nesse período, um 

entusiasta do Centro de Tecnologia Têxtil, insistia nas conversas com o Governo do RN, mas 

sem uma solução para a questão. O grande empecilho, como explica o atual Diretor, era 

convencer o Governo do RN sobre a impossibilidade do IFRN assumir toda a manutenção de 

um prédio alheio às suas dependências, porém, sempre havia uma sugestão por parte da 

instituição:  

 

É inviável. Mostrei isso e disse que se trouxesse para dentro do campus a gente teria 

como ter todo esse know-how, nossos laboratórios a disposição da sociedade, em 

parceria de atendê-los, inclusive as oficinas de costura. (Entrevistado DG1) 

 

Mesmo assim, o Centro de Tecnologia Têxtil teve sua construção iniciada em um terreno 

distante do IFRN após algumas tentativas frustradas por parte do poder público municipal: 

 

A prefeitura conseguiu um terreno aqui vizinho, queria que fosse perto da gente, pra 

gente tomar de conta, que a gente ia disponibilizar todo nosso aparato de pessoal e até 

os outros laboratórios, porque a gente sabia que a sociedade ia ser atendida e a gente 

teria nossos alunos que iriam atender. Uma coisa ia ajudar a outra, mas infelizmente 

não conseguiu. (Entrevistado DG1) 
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 Chama atenção essa relação entre o Governo do RN e o IFRN quando não conseguem 

chegar a um consenso para que o desenvolvimento local através de um dos principais arranjos 

produtivos da região, um objetivo comum para ambos, seja alcançado. Lembrando que o IFRN 

é tido como um forte parceiro no plano de desenvolvimento do capital humano do RN. Mas 

qual o limite dessa parceria? Até que ponto ela subsiste? É efetiva e duradoura? O depoimento 

do entrevistado DG1 exprime certa frustração com essa possibilidade descartada: 

 

(...) o Governo do Estado vai inaugurar e a gente sabe como é que vai acontecer. 

Provavelmente um ano, dois anos depois está fechado porque não tem como se 

manter. É essa a tristeza que eu tenho, que a gente teria uma chance muito grande, 

inclusive com financiamento do Banco Mundial, dos equipamentos. A gente teria tudo 

para sair ganhando, a sociedade. E a gente perdeu uma grande chance dessa porque 

não se conversa as esferas ou quando se conversa, na hora que tem a vontade política, 

o outro vai e chama. (...) Para você ter uma ideia, a última reunião foi em Natal e 

chamaram um dos experts e estava presente um professor nosso, coordenador de 

design de moda. (...) Quando nosso professor explicou e tudo, o expert olhou e disse: 

“Por que não faz dentro do IF?” Faz nove anos que eu digo isso. O que é que vocês 

estão fazendo querendo construir outra coisa noutro canto? Mas a vontade política que 

na realidade é a intenção de atender interesse particular e não pública, não é? Aí acaba 

com qualquer chance. (Entrevistado DG1) 

 

Ao citar o IFRN como um forte parceiro, o Governo do RN parece se restringir às ofertas 

educacionais quando relacionadas às demandas do setor industrial potiguar, todavia, outras 

variáveis são fundamentais a serem observadas quando se tem o planejamento estratégico como 

um todo.  

Por exemplo, um dos eixos integrados de desenvolvimento diz respeito ao Plano de 

Telecomunicação e Tecnologia da Informação do RN. Neste, há menção sobre a necessidade 

de pesquisas de inovação no ramo da Internet das coisas80, bem como investir no capital humano 

e promover a criação de empresas especializadas; além da criação de um ambiente adequado 

para as startups81; criação de novos cursos que integrem tecnologias de informação e 

comunicação à economia; softwares que atuem na indústria têxtil, fruticultura, etc. 

(NAVARRO, PARDO e NOGUEIRA, 2017). 

É nesse contexto que o IFRN deveria ser inserido quando as incubadoras tecnológicas 

da instituição possuem resultados significativos, como o que ocorreu em agosto de 2019, no 

qual as Incubadoras Tecnológicas dos Campus Natal – Central (ITNC) e Mossoró (ITMO) 

receberam as certificações 1 e 2 do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos 

 
80 A “Internet das Coisas” se caracteriza por uma revolução tecnológica que visa conectar os diversos itens 

utilizados no cotidiano das pessoas e empresas à rede mundial de computadores. 
81 Empresa recém-criada, recém-estabelecida, nascente ou um grupo de pessoas que tenta transformar uma ideia 

em um novo produto e criar uma empresa. Convém citar a definição dada por RIES (2012, p. 24), “Uma startup é 

uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza.” 
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(CERNE), fruto das avaliações referentes às instalações das respectivas incubadoras e suas boas 

práticas (IFRN, 2019d). Nesse ambiente voltado para tecnologia, o IFRN dá alguns passos e 

pode colaborar com o desenvolvimento do estado por meios das ações de suas incubadoras, dos 

projetos de pesquisa desenvolvidos nos campi. No Seridó Potiguar, a realidade das incubadoras 

ainda é tímida, restrita ao Campus Caicó com a Incubadora Tecnológica de Artesanato e 

Confecção Têxtil (ITÊXTIL) que tem como objetivo atender uma demanda específica no 

suporte as empresas nascentes que atuam no segmento de artesanato, bordado, confecções de 

vestuário e acessórios.  

O planejamento estratégico do Governo do RN também aponta que algumas incertezas 

sobre os recursos federais transferidos para as instituições de ensino são consideradas ameaças, 

além da situação orçamentária difícil que vivem os estados brasileiros. Na época do diagnóstico, 

havia uma preocupação maior com os recursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), considerado o principal meio para operacionalização da 

capacitação profissional no estado, realizado em parceria com o IFRN e o Sistema S82. Se 

anteriormente a preocupação era com os recursos do PRONATEC, imagine na situação atual 

dos infindos contingenciamentos e cortes orçamentários, como relataram os Diretores Gerais 

dos campi do IFRN no Seridó Potiguar: 

 

(...) atualmente, que a gente vê é a limitação financeira. No início a gente tinha 

dinheiro suficiente para expandir, para comprar equipamento, para manter a máquina. 

Hoje a gente tem recursos muito limitados para manter a máquina. A gente não tem 

tanto para expandir, a gente só para fazer a manutenção está difícil com os recursos 

parcos que estão tendo para a gente. Estamos com os recursos da ordem de quatro 

anos atrás, o mesmo volume para manter uma estrutura que está a todo tempo 

crescendo. A quatro anos atrás a gente tinha 800 alunos, a gente está com 1200 alunos 

hoje. (...) Está chegando o tempo de mudar equipamentos e a gente não tem o recurso. 

(Entrevistado DG1) 

 
Hoje, eu acho que o grande desafio é para manter a estrutura, aumentar e ampliar, 

principalmente, porque a gente não pode parar de ver a ampliação da instituição. É a 

questão financeira mesmo. O país vive num momento de crise muito forte e isso 

reflete diretamente nas instituições públicas, porque o governo prende e contingencia 

muitos recursos. E isso faz com que a gente tenha maiores dificuldades em expandir 

algumas necessidades nossas. (...) Como é que você vai comprar novos equipamentos? 

Como é que você vai construir novos prédios? Porque também a educação, ela é muito 

dinâmica, principalmente hoje com a tecnologia, as coisas vão avançando muito. (...). 

Você tem que avançar para seus alunos terem o nível de competitividade no mercado. 

(Entrevistado DG2) 

 
82 Termo que indica o conjunto de entidades corporativas relacionadas a consultoria, treinamento profissional, 

pesquisa e assistência técnica e social. Diz-se Sistema S por terem seus nomes iniciados com a letra S, fazendo 

parte do sistema: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do 

Comércio (SESC); Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

(SENAC); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); e Serviço Social de Transporte 

(SEST). 



191 

 

Outro dado encontrado nesta pesquisa se refere as sugestões dadas pela consultoria que 

auxiliou no desenvolvimento do planejamento estratégico do RN, nas quais algumas ações são 

tidas como necessárias para a melhoria dos indicadores da educação, como por exemplo, um 

melhor diálogo entre as instituições de ensino. O curioso é que em nenhum momento, essa 

necessidade de diálogo se relaciona as instituições de ensino profissional existentes no estado. 

Não seria este diálogo necessário para que haja uma relação profícua, cujo objetivo é o 

desenvolvimento do RN? Afinal, a educação profissional e tecnológica por meio do IFRN e o 

planejamento estadual de desenvolvimento via Governo do RN atuam como parceiros ou seria 

apenas aparente essa parceria?  

 

5.3 Convergências e divergências entre o IFRN e o planejamento estadual para o Seridó 

Potiguar nos eixos de desenvolvimento local e educação profissional tecnológica 

 

Como se pode verificar, em algumas situações, a parceria entre o IFRN e o Governo do 

RN não ocorreu plenamente, como no caso do Centro de Tecnologia Têxtil em Caicó, correndo 

o risco do antigo centro dinâmico do estado continuar estagnado economicamente. Faz-se 

necessário compreender que o Projeto RN Sustentável envolve muitos atores sociais, o que o 

torna complexo e dinâmico, no entanto, se não houver um esforço para estreitar os laços com 

esses atores sociais e institucionais, como o IFRN, os resultados podem ficar bem aquém dos 

esperados.  

 Com efeito, o Projeto RN Sustentável tem um objetivo específico e segue os ditames do 

Banco Mundial que detém os recursos financeiros e impõe suas exigências ou regras para as 

transferências destes, fazendo com que o planejamento estadual se adeque e tente, na medida 

do possível, aplicá-las às suas necessidades de desenvolvimento, buscando identificar as 

potencialidades das regiões do estado. Por outro lado, o IFRN busca promover o 

desenvolvimento local por meio de suas ofertas educacionais baseadas nos arranjos produtivos 

locais, mas com uma visão ampla, isto é, quanto mais profunda a compreensão da realidade 

local, maiores são as possibilidades de entender o contexto mais abrangente e universal. A 

formação humana integral, base do ser e fazer do IFRN, parte dessa premissa do local e 

universal. 

 Reitero que esta pesquisa trata de assuntos que se colocam numa certa relação desde sua 

problematização até a análise dos dados, ou seja, entre os objetos de estudo cujas temáticas 

discorrem sobre 1) as ações institucionais da educação profissional e tecnológica desenvolvidas 

pelo IFRN no Seridó Potiguar e 2) o desenvolvimento local com base na proposta do Projeto 
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RN Sustentável para esta mesma região. O Quadro 13 apresenta a correlação entre os temas de 

estudo com suas convergências e divergências: 

 

Quadro 13 – Correlação entre os temas de estudo – convergências e divergências 

IFRN PROJETO RN SUSTENTÁVEL 

FUNÇÃO SOCIAL: ofertar educação 

profissional e tecnológica – de qualidade 

referenciada socialmente e de arquitetura 

político-pedagógica capaz de articular ciência, 

cultura, trabalho e tecnologia – comprometida 

com a formação humana integral, com o 

exercício da cidadania e com a produção e a 

socialização do conhecimento, visando, 

sobretudo, a transformação da realidade na 

perspectiva da igualdade e da justiça sociais. 

OBJETIVO: Projeto multisetorial que se 

propõe a promover desenvolvimento 

regional, com ênfase ações de inclusão 

produtiva voltadas para a geração de 

emprego e renda, além do fortalecimento 

da produção local, dos investimentos em 

infraestrutura para melhoria da 

competitividade e com foco no acesso aos 

mercados. 

RECORTE ESPACIAL: Campus Caicó, 

Currais Novos e Parelhas 

RECORTE ESPACIAL: Seridó Potiguar 

Dentre seus OBJETIVOS, consta: 

• Estimular e apoiar a geração de trabalho e 

renda, especialmente a partir de processos de 

autogestão, identificados com os potenciais 

de desenvolvimento local e regional. 

Dentre seus OBJETIVOS, consta: 

• A recuperação do antigo centro 

dinâmico da região do Seridó Potiguar. 

TRIPÉ INSTITUCIONAL 

• ENSINO (eixos tecnológicos: têxtil, 

eletrotécnica, alimentos, mineração, 

informática, licenciaturas, cursos de 

Formação Inicial e Continuada; 

PRONATEC) 

• PESQUISA (transferência de tecnologia 

através dos eixos tecnológicos) 

• EXTENSÃO (transferência de tecnologia 

através dos eixos tecnológicos + ações 

relacionadas a cultura e meio ambiente 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

• COMPONENTE 1: Desenvolvimento 

Regional Sustentável – um dos 

objetivos é investimento em inclusão 

produtiva, social e ambiental de acordo 

com as necessidades e potencialidades 

locais 

• COMPONENTE 2: Melhorias dos 

Serviços Públicos – um dos objetivos é 

a melhoria da qualidade da educação 

básica 
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• COMPONENTE 3: Melhoria da Gestão 

do Setor Público 

IFRN como formador de cidadãos numa 

perspectiva de formação integral e humana 

Governo do RN como provedor na 

formação de capital humano 

Fatores ligados à INTERIORIZAÇÃO: Desenvolvimento do Seridó Potiguar 

• Instrumento importante para o 

desenvolvimento socioeconômico; 

• Benefícios para a comunidade; 

• Potencialização de soluções científicas, 

técnicas e tecnológicas para a região. 

• Elemento importante para o 

desenvolvimento socioeconômico; 

• Ações e investimentos de acordo com as 

potencialidades da região; 

• Recuperação do dinamismo econômico 

do Seridó Potiguar. 

    Fonte: Elaboração própria, 2020. 

  

Lembrando que o conceito de capital humano utilizado pelo Governo do RN diverge da 

formação humana integral que pauta a concepção dos Institutos Federais. Presume-se que tanto 

o Governo do RN quanto o IFRN tenham como finalidades o desenvolvimento local e regional, 

mesmo que, na prática, trilhem caminhos paralelos. Entretanto, conforme discutido 

anteriormente, o desenvolvimento local se dá quando os diversos atores do arranjo produtivo 

local convergem para os mesmos objetivos. As convergências e divergências entre o IFRN e o 

planejamento estadual se dá em situações diversas que vão desde as ofertas educacionais e as 

demandas de mercado até parcerias que não foram efetivadas. 

 Na teoria ou de maneira formal, o IFRN é tido pelo Governo do RN como forte parceiro 

no plano de desenvolvimento (CAPRIGLIONE, MORETTI e NOGUEIRA, 2017), mas nem 

sempre o que está posto no projeto ou no planejamento ocorre na prática. Em várias 

circunstâncias, a parceria é apenas aparente ou na prática, inexistente. 

É certo que no início da expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica 

no Seridó Potiguar, discussões existiram, como no caso do Centro Tecnológico do Queijo em 

Currais Novos, que mais tarde foi incorporado ao patrimônio do IFRN. Naquela época, órgãos 

estaduais como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) propôs uma 

parceria para determinado projeto, porém, a parceria não se desenvolveu como deveria, segundo 

o depoimento do Diretor Geral do Campus Currais Novos naquele momento: 
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(...) salvo engano, já em 2008, o CEFET a época, fez um convênio com a EMATER 

Regional pra gente capacitar 100 produtores de queijos aqui da região e eles, em 

contrapartida, dariam 10 mil litros de leite para nós. (...) Nós em vez de capacitarmos 

100, capacitamos 200 em toda a região. Cursos de excelente qualidade, todos os 

subprodutos do leite. E a EMATER deu 0 litro de leite até hoje. Nós cumprimos a 

nossa parte e eles até hoje não cumpriram. Parceria que não houve parceria. 

(Entrevistado DG4) 

 

Mais tarde, ainda no contexto desse campus, o arranjo produtivo local relacionado a 

bacia leiteira, que está intrinsecamente ligada às queijeiras, propiciou novo diálogo entre o 

IFRN e o Governo do RN, desta vez nas ações do Projeto RN Sustentável, como explica o atual 

diretor:  

 

Nós acabamos de receber, recentemente, [um] convite (...) acho que foi a EMATER 

[de Jardim do Seridó], que é o órgão do Governo do estado, pedindo que a gente 

formatasse cursos de acordo com a nova legislação estadual para os meninos dessas 

queijeiras. (...) O motivo do contato vem de uma orientação e o apoio para uma 

proposta de curso com entidades parcerias – EMATERN, IDIARN, IFRN, Prefeitura 

Municipal de Jardim do Seridó e de São José do Seridó – sobre o queijo artesanal e 

capacitar as queijeiras em relação a nova lei que está vigente. Então foi o único contato 

que a gente teve até agora foi esse. (...) Inclusive já existiu a proposta quando aquele... 

teve a reunião com o menino de Caicó aqui, surgiu a idéia de fazer esses cursos lá em 

Caicó também, nas queijeiras de lá. E surgiu a proposta da gente preparar nossos 

alunos como um TCC, pra que eles produzissem um, como um questionário se cumpre 

ou não a legislação, um check-list para que os alunos fossem nas queijeiras pra ver o 

que é que cada queijeira já atende da lei ou que é que não atende e tal, já para ir dando 

o primeiro passo nessa linha de formatação aí dessa parceria pra melhoria dessas 

queijeiras (...). Com relação a questão dos alimentos, principalmente essa questão do 

queijo, que o RN Sustentável tem, tem buscado, por exemplo, a aprovação da lei agora 

das queijeiras artesanais. Nós tínhamos um representante, inclusive, lá dentro, lá na 

Governadoria trabalhando por essa legislação. Atuando, eles pediram a gente, por 

meio de um ofício, um convite formal. E ele (o servidor) fez parte de algumas reuniões 

lá na Governadoria para se chegar a essa legislação. (Entrevistado D2) 

 

Ao comentar sobre o Centro de Tecnologia Mineral, o mesmo entrevistado expõe que 

os contatos foram quase inexistentes, pois esse assunto sempre foi tratado em nível de reitoria 

e nunca em nível local. Independentemente dos contatos e da operacionalização da construção 

do Centro de Tecnologia Mineral, a realidade é que ele foi inaugurado e se encontra em 

funcionamento na cidade de Currais Novos. 

No caso do planejamento estadual voltado para Caicó, que envolvia o IFRN, a situação 

foi oposta ao que ocorreu em Currais Novos, pois toda a celeuma envolvendo a construção do 

Centro de Tecnologia Têxtil, como relatada acima, gerou frustração. Poucas ações foram 

realizadas em conjunto, de acordo com o comentário do Diretor Geral daquele campus: 
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Que eu me lembre, com exemplo, a gente teve uma parceria, (...) um projeto que a 

gente foi aprovado e que a gente fez uma feira aqui que foi do Estado. No resto, do 

Estado, a parceria que eu vejo é muito incipiente. Não vi ainda não, nesses 10 anos 

ainda não vi. E a grande chance de ter [Centro de Tecnologia Têxtil], foi jogada fora. 

(Entrevistado DG1) 

 

Na medida em que os Diretores Gerais dos campi do IFRN no Seridó Potiguar foram 

indagados sobre as parcerias com o Governo do RN, curiosamente todos eles citaram os 

empréstimos ou cessões dos auditórios dos campi para reuniões ou eventos e dos laboratórios 

para capacitações de servidores públicos. Não obstante, para fins deste estudo, não se trata desse 

tipo de parceria a menção ao IFRN no planejamento estadual, mas como um ator fundamental 

dos arranjos produtivos locais, no qual desempenha suas atividades visando o desenvolvimento 

local e regional. 

 Para os prefeitos municipais, que também exercem papel imprescindível nos arranjos 

produtivos locais, há algumas relações entre o IFRN e o planejamento estadual de 

desenvolvimento, mas nada muito integrado, inclusive em áreas que não são os eixos 

tecnológicos trabalhados nos campi. 

 

Existem links, mas não existe uma sinergia total. (...) A gente puxa aqui a questão da 

agropecuária, do agronegócio, da agricultura familiar, é muito solto. A EMATER tem 

uma visão, a Secretaria da Agricultura da prefeitura tem a sua visão, o IFRN tem a 

sua linha de pensamento. Não há convergência nesse setor. A mineração, esse que é 

muito incipiente. Uma área de desenvolvimento importante, a gente não consegue 

sequer dialogar com os agentes econômicos, com as empresas, com o setor público, 

mas a Academia que é muito distante. (...) Tem que sincronizar mais a coisa. Na 

verdade, tem que começar tudo do zero, da base, que é como a gente pode enxergar 

(...) os velhos caminhos de planejar o futuro (...). Como é que o IFRN contribui, a 

Prefeitura, o Governo do Estado. Será que a gente pode ter um objetivo comum? E 

mude Governo ou saia Governo, a gente vai continuar nessa linha, insistindo? Nós 

vamos ter metas? Vamos estabelecer? (Entrevistado PM2) 

 
Enquanto gestão, enquanto cidadão, eu não percebo. Eu não sei se eles deixam um 

pouco de lado o IFRN, não sei. E que é um pecado, não é? Pela capacidade técnica, 

capacidade de produção intelectual que o IFRN tem, os IF´s, as instituições de ensino 

como um todo. (Entrevistado PM3) 

 

Ao relatar alguns bons exemplos de parcerias entre os atores públicos, o ex-Diretor da 

SETEC cita o caso do Ceará que construiu os Centros Vocacionais Tecnológicos e atua com 

parcerias efetivas: “Ceará tem uma rede hoje enorme e o próprio Governo do Estado tem uma 

rede de escolas técnicas muito forte que se apoiam um ao outro com os Institutos Federais” 

(Entrevistado IF4). 

Talvez seja uma característica cultural, em comparação com outros estados, essa 

distância ou desarticulação dos atores políticos e institucionais do Rio Grande do Norte quando 
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pensam no desenvolvimento regional. Segundo o entrevistado IF3, além da atuação em diversos 

conselhos que envolviam educação profissional e tecnológica, essa desarticulação dificulta o 

processo de desenvolvimento:  

 

Quando veio o Instituto, nós tivemos que fazer o PDI (...), nós chamamos de 

seminários coordenados, na época pela Pró-Reitoria de Pesquisa com o Governo do 

Estado. Nós trouxemos os secretários, educação, desenvolvimento, pessoal da 

FAPERN. (...) E pedimos a eles e apresentaram qual era a política que o Estado 

pensava tratar para efeito do desenvolvimento como tal. E debatíamos com eles. (...) 

Esse é um exemplo concreto. Isso não tem acontecido dessa mesma forma. (...) Agora, 

a parceria ela existe, e ela é muito pela necessidade, mas ela não é muito formalizada 

não. (...) Então esse processo ele é meio desarticulado. E eu acho que esse é o grande 

problema que nós temos de uma maneira geral. (Entrevistado IF3) 

 

O ex-Reitor do IFRN, fala de alguns casos de parcerias com o Governo do RN como o 

Centro Vocacional Tecnológico em Pau dos Ferros, a doação do terreno para o Campus Apodi, 

a história do Centro de Tecnologia Têxtil em Caicó, além de ressaltar como o IFRN se tornou 

uma força relevante para o desenvolvimento do estado, citando o exemplo do Centro 

Tecnológico do Queijo em Currais Novos: 

 

Eu acho que nenhum estudo sério poderia deixar de considerar a chegada da expansão 

do Instituto Federal no estado como uma força, uma força para o desenvolvimento. E 

aí deveria apenas reconhecer isso ali colocado. Colocar como um parceiro forte, eu 

digo que somos parceiros. E isso eu sempre busquei desde a Governadora Wilma que 

foi a primeira que eu tive contato quando eu estava na gestão até Robinson Faria 

quando eu saí, também, buscando essas parcerias. Existe realmente essas parcerias. O 

CT Queijo em Currais Novos é um exemplo dessa parceria. Aquilo ali foi uma 

discussão, o Prof. Mariz fez. Ainda era Wilma de Faria a governadora na época, e 

Wilma reconheceu a chegada no Instituto, o potencial que tinha para o 

desenvolvimento e de certa forma o Estado se livrara de um “elefante branco” que 

estava ali e não funcionava, não tinha as pessoas nem as condições para o 

funcionamento, que é muito difícil no Estado. E o Instituto chegava dando o suporte 

para o funcionamento. Então isso foi uma parceria interessante. (Entrevistado IF2) 

 

Este mesmo entrevistado fez questão de fazer um “mea culpa” quando comentou sobre 

a desarticulação que há entre as instituições de ensino e o Governo do RN:  

 

Os órgãos governamentais precisam procurar mais as instituições de ensino, assim 

como as instituições de ensino precisam procurar também esse diálogo, esse debate 

com o Governo do Estado. A gente tem o CONECIT que é o Conselho de Ciência e 

Tecnologia. (...) Tem o Pólo Costa das Dunas que partiu do Turismo. O Instituto tem 

assento nesses conselhos e esses debates se dão dentro desses conselhos. Tem o seu 

representante que geralmente é o Reitor ou um Pró-Reitor que está presente nesse 

conselho, nesses Colegiados, que são vários Colegiados, e o debate se dá nesses 

Colegiados. Na FAPERN, na Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do RN, tem 

assento lá também. Então existe esse debate, mas eu acredito que ele ainda é muito 

tênue, ele precisa ser mais valorizado de ambas as partes, não é só do Governo do 

Estado procurar a Instituição. (...) Mas ainda falta o Governo do Estado procurar mais 



197 

 

as instituições e travar esse debate e ouvir a comunidade. (...) Faça uma audiência em 

cada região dessa onde está um campus do Instituto, percebendo o que é que o Instituto 

percebe disso aqui? (...) Como é que a gente pode junto promover aqui o 

desenvolvimento dessa região? Acho que isso cabe sim, mas não tem sido feito. 

(Entrevistado IF2) 

 

Confirmando o comentário do ex-Reitor do IFRN, a Coordenadora Operacional do 

Projeto RN Sustentável quando questionada se havia alguma parceria com o IFRN, disse que 

não há um diálogo mais aprofundado com a instituição: 

  

Diretamente não. O Instituto de maneira geral é muito parceiro nas ações que vão para 

a base, nas discussões. Mas assim, diretamente, a gente não tem nenhuma 

interlocução. A Secretaria de Educação... Porque dentro dos Comitês, que o Instituto 

tem assento, ele participa. As discussões na educação, ele participa dessa forma. Com 

relação a esses estudos, os Institutos participaram do processo de discussão, mas não 

diretamente. (Entrevistada RN1) 

 

Dessa maneira, essa relação parece muito superficial ou difusa, característica explicitada 

no depoimento do atual Reitor do IFRN: 

 

Há uma relação difusa, não é? Nós não temos, digamos assim, um grande convênio 

com o Governo do Estado para essa relação entre a formação profissional, 

empregabilidade e desenvolvimento econômico. Aí estamos falando de um foco 

específico: desenvolvimento econômico. O que tem de uma maneira geral são ações 

pontuais para projetos de capacitação, até mesmo para o próprio Governo do Estado, 

para os servidores do Governo do Estado ou para outras pessoas. Na época do Bolsa 

Formação PRONATEC, muitas ações foram feitas em parceria com o Governo do 

Estado para formação de pessoas. Mas tem outros aspectos que nós temos expertise 

que podemos atuar e que de uma certa forma ficamos alijado do processo. 

(Entrevistado IF1) 

 

 Em certo sentido, a fala do Reitor é impactante, pois no planejamento estadual de 

desenvolvimento, há um entendimento por parte do Governo do RN de que o IFRN é um 

elemento primordial no desenvolvimento regional. O Reitor cita um exemplo e ratifica a 

divergência que existe entre o que está escrito no planejamento e o que ocorre na prática: 

 

O Governo do Estado tem um projeto do Parque Tecnológico do RN, o chamado 

PotiParque que está lá dentro desse Programa que era RN Sustentável e agora se 

chama Governo Cidadão. Se as entidades são estratégicas, elas tem que ter uma 

presença paritária no processo de governança de ações dessa magnitude, e, no entanto, 

nos processos de negociação, essa presença ou essa participação do IFRN, ela não 

teve o mesmo grau de importância de outras instituições públicas de educação do 

nosso Estado. Não sei em que pé anda esse projeto, se vai se consolidar, se não vai se 

consolidar, se já construíram a estrutura, enfim. Por quê? Porque nós estamos alijados 

dessa presença. Por que eu digo que era importante essa presença paritária? Porque se 

nós temos a expertise da formação profissional e dentro desse conjunto, ou melhor, 

desse novo corpus intelectual que existe, de pessoas no IFRN, nós também podemos 

contribuir para o desenvolvimento de pesquisa. Principalmente porque nossa expertise 
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em incubadoras tecnológicas, ela é uma das maiores, ela é pioneira e é uma das 

melhores de todo o Estado. Não foi considerada numa análise dessa natureza, está 

certo? Incubadoras tecnológicas muito mais recentes e muito menos expressivas como 

a nossa foram consideradas para efeito dessa parceria, do ponto de vista da 

governança, desse parque tecnológico. Então eu posso dizer que é uma parceria 

difusa e ela não é protagonista de nada, ela é coadjuvante de uma maneira geral 

quando se precisa da nossa participação, da nossa contribuição. O que é ruim, 

lamentável. Nesse contexto, a gente tem que terminar trabalhando sozinho, de 

uma maneira geral. Então, hoje, é essa a realidade que está posta do ponto de 

vista das parcerias (grifo nosso). (Entrevistado IF1) 

 

Para a Coordenadora Operacional do Projeto RN Sustentável, essa desarticulação não é 

salutar no processo de desenvolvimento regional, e o IFRN deve ser um ator mais presente não 

apenas nas discussões, mas nas ações em si que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento nas diversas regiões do estado, dentre elas o Seridó Potiguar: 

  

Eu sinto a ausência que a gente [tem], dentro dessa perspectiva de desenvolvimento, 

de apoio, de estruturação, seria naturalmente, que os Institutos tivessem mais 

próximos. (...) Porque levar desenvolvimento sem extensão e sem pesquisa... É 

necessário a formação, qualificação das comunidades. A gente precisa caminhar 

juntos. (Entrevistada RN1) 

 

Isso confirma a urgente necessidade de envolvimento das comunidades e dos diversos 

atores sociais e institucionais, situação que não ocorre de forma plena ou adequada, mesmo 

sabendo que uma das ações desse projeto foi o fortalecimento dos vários conselhos, por meio 

de capacitações, para atuarem no fortalecimento da governança local. A ideia de 

desenvolvimento se dá com a base, com as comunidades, com a formação destas. A entrevistada 

RN1 é assertiva ao afirmar: 

 

Eu não acredito em desenvolvimento local se não começar na base, se não começar 

com a comunidade se organizando, e com a participação massiva dos conselhos. Mas 

eu acredito que este desenvolvimento local, ele ainda é frágil demais no RN. Mas 

continuo acreditando que desenvolvimento, você só consegue a partir do 

desenvolvimento local com a organização das comunidades. Esse para mim é o 

desenho mais correto para se iniciar qualquer desenvolvimento. (Entrevistada RN1) 

 

Porém, essa concepção não exclui as inúmeras interferências, das quais a entrevistada 

tem conhecimento e convive diariamente, sendo constantes nesse processo de desenvolvimento. 

Em razão dessas interferências ou conflitos, a entrevistada ressalta que a educação é o 

instrumento facilitador para orientar essas comunidades quanto às suas reais necessidades. É 

justamente nessas circunstâncias que o IFRN pode atuar de alguma forma com seu tripé 

institucional: 
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Então como é que você disse que o projeto se propõe ao desenvolvimento local se a 

comunidade não foi de fato ouvida? E como é que se ouve uma comunidade dessa? 

Como é que se faz ela se sentir parte desse processo? E que ela assuma compromissos 

com ela e com a comunidade? Para mim, só através da educação, da formação. 

(Entrevistada RN1) 

 

É revelador o depoimento da Coordenadora Operacional do principal planejamento 

estadual quando questionada sobre as atividades realizadas e como o IFRN poderia ter 

colaborado de forma mais direta. Houve falta de comunicação? 

 

Faltou, falta. (...) Então, agora mesmo, a gente vai e fala assim: dificuldades de 

elaboração de projetos, dificuldades de diagnósticos de comunidades, dificuldades de 

levantamento de inovação tecnológica, tanta coisa. E aí a gente olha e diz: Nossa, os 

Institutos estão ali, estão do lado. Ser parceiros no processo dessa construção coletiva, 

porque cada um tem a sua responsabilidade. Então todo mundo deveria estar mais 

próximo. E por que a gente não consegue caminhar todo mundo junto? É disputa de 

espaço? É não, não é de maneira nenhuma! É a falta do tempo de todo mundo sentar 

junto e discutir junto e caminhar junto. É uma aparência. (...) O Governo teria que 

ter parcerias concretas, reais, na execução principalmente desses subprojetos, 

desses projetos que envolvem desenvolvimento local (grifo nosso). (Entrevistada 

RN1) 

 

Dada a relevância e necessidade do desenvolvimento local em regiões interioranas como 

o Seridó Potiguar, a educação profissional pode e deve atuar como um parceiro real e concreto 

dos demais atores públicos em seus planejamentos de desenvolvimento regional. No caso 

específico do Projeto RN Sustentável, deduz-se que a relação entre o IFRN e o planejamento 

estadual de desenvolvimento foi prejudicada em diversas ocasiões. Por exemplo, as áreas dos 

cursos ofertados pelo IFRN no Seridó Potiguar são indústria e têxtil (Caicó), alimentos (Currais 

Novos), mineração (Parelhas) e informática (em todos os campi), e praticamente não houve 

investimentos do planejamento estadual nessas áreas e regiões, excetuando-se a área de 

alimentos com os subprojetos ligados às associações e cooperativas (queijeiras, polpa de frutas, 

etc.). Além disso, e aqui a divergência surge no IFRN, a maioria dos cursos de formação inicial 

e continuada (FIC) divergem das reais necessidades do mercado local. 

Com referência a formação profissional ou ao plano de capacitação, o planejamento 

estadual de desenvolvimento parte da ideia do capital humano, conceito preconizado e 

difundido por instituições globais como o Banco Mundial, financiador do Projeto RN 

Sustentável, enquanto o IFRN orienta-se a partir de um conceito mais amplo – a formação 

humana integral – que articula ciência, cultura, trabalho e tecnologia, vertentes que vão além 

daquelas do “saber fazer”. A agenda do IFRN é muito mais ampla que o Projeto RN Sustentável. 

Nesse quesito, fica patente a divergência entre tais conceitos, que consequentemente, 

influenciam nas ações desenvolvidas. 
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Em última análise, tanto o Governo do RN quanto o IFRN almejam e tentam apoiar o 

desenvolvimento local e regional, existindo convergência quanto aos fins esperados, porém, as 

divergências surgem conforme os meios vão sendo utilizados e na operacionalização das 

diversas atividades, a começar pela falta de diálogo ou a aparente parceria com as instituições, 

como no caso do Centro de Tecnologia Têxtil em Caicó, para citar um exemplo. 

Outro ponto divergente se dá com as escolhas feitas pelo atual planejamento estratégico 

estadual com seus eixos integrados de desenvolvimento que relacionam apenas os setores 

econômicos mais relevantes no estado com seus produtos priorizados. Nesse cenário, os 

investimentos e as ações prioritárias ocorrerão nesses setores e seus respectivos produtos. De 

certo modo, isso é coerente e adequado a um planejamento, mas surgem algumas inquietações: 

E os demais setores econômicos do estado? E as regiões mais desassistidas? Como ficam os 

mais vulneráveis em relação ao apoio do poder público? Como influenciar a dinâmica das 

regiões estagnadas do estado, como o Seridó Potiguar, que resiste às intempéries constantes 

relacionadas ao desemprego, a estiagem prolongada, a falta de oportunidades para os jovens? 

O IFRN, com base nos focos e expertise dos eixos tecnológicos dos campi, tenta criar 

condições para apoiar efetivamente o desenvolvimento da região, mesmo que de forma lenta e 

gradual, pois acredita no papel da educação enquanto indutor do desenvolvimento, fomentando 

o empreendedorismo, a pesquisa, a transferência de tecnologia, a extensão com seus benefícios 

a comunidade externa. Aqui, o leque é ampliado e não se detém apenas aos setores econômicos 

em destaque, mas apreende a realidade local e busca, na medida do possível, potencializar os 

arranjos produtivos locais com novos conhecimentos, tecnologias e ideias inovadoras. 

Cabe ao IFRN, nas regiões em que se encontra, continuar criar oportunidades para que 

suas ofertas educacionais, além das suas diversas outras atividades, possam contribuir com a 

comunidade acadêmica e a comunidade externa, dando apoio no processo de desenvolvimento 

dessas regiões, pois o inciso VIII do Art. 6º da Lei n.º 11.892/2008 que institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio da criação dos Institutos Federais, 

tem como finalidade, “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico” (BRASIL, 

2008), ou seja, os Institutos Federais não podem se limitar aos cursos ofertados, mas a um 

conjunto de ações que envolva ensino, pesquisa e extensão. 

 As divergências diagnosticadas se sobressaem quando se observa a aparente parceria 

entre o IFRN e o Governo do RN. Com base nos dados coletados e feita a análise de conteúdo 

segundo Bardin (2009), alguns resultados encontrados são oportunos nesta discussão. 
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Sem dúvida, se faz necessário retomar o que na introdução deste trabalho foi 

preliminarmente apresentado ao relacionar as categorias juntamente com as subcategorias de 

análise, visto que o IFRN (educação profissional) e o planejamento estadual de 

desenvolvimento do Governo do RN tem como objetivo comum o desenvolvimento do Seridó 

Potiguar. Em função dessa relação (IFRN e Governo do RN por meio do Projeto RN 

Sustentável), na análise dos resultados surgiu a subcategoria PARCERIA que obteve magnitude 

66 (ver Quadro 1), sendo a terceira subcategoria mais evidenciada pelos entrevistados, cujas 

palavras mais repetidas nesta subcategoria foram: estado (76), governo (58), parceria (43), 

IFRN (39), desenvolvimento (30), projeto (28), CT (centro tecnológico) (25) e mineral (21).83 

Em linhas gerais, essa subcategoria demonstra o que foi anteriormente discutido a respeito da 

aparente parceria ou de parcerias que foram pontuais e envolveram quase exclusivamente as 

construções (ou não) dos centros tecnológicos no Seridó Potiguar (Centro Tecnológico Têxtil 

que não foi concluído e Centro de Tecnologia Mineral), como apoio ao desenvolvimento local. 

 No intuito de melhor compreender essa relação entre o IFRN e o Governo do RN, que 

aqui denominou-se parceria enquanto subcategoria para fins de análise dos dados, o Quadro 14 

apresenta uma série de documentos codificados com o auxílio do software ATLAS.ti 8, nos 

quais pelo menos a subcategoria PARCERIA foi diagnosticada. A densidade nada mais é do 

que o número de subcategorias encontradas em determinada unidade de registro categorizada. 

Após as análises dos dados e feita essa relação, torna-se evidente que a parceria entre o 

planejamento estadual de desenvolvimento do Governo do RN e o IFRN não se efetiva 

plenamente, pois os parceiros são na grande maioria das ocasiões, aparentes parceiros, como 

demonstrado em 13 registros descritos abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Esses valores em parênteses indicam a magnitude dessas palavras encontradas na subcategoria PARCERIA. A 

magnitude revela a quantidade de vezes em que cada palavra surgiu em cada unidade de registro dessa 

subcategoria. 
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Quadro 14 – A relação entre o IFRN e o planejamento estadual de desenvolvimento: parceiros 

ou aparentes parceiros? 
C

o
d

if
ic

a
çã

o
 

Documento 
Unidade de Registro ou Citação / Trecho da 

entrevista 
Subcategoria 

D
e
n

si
d

a
d

e
 

1:30 
Entrevista 

com DG2 

IFRN e Governo do RN: CT Mineral – 

PARCEIROS. 
Parceria 1 

1:31 
Entrevista 

com DG2 

RN Sustentável e IFRN: capacitação para 

queijeiros, parceria com EMATER. – 

PARCEIROS. 

Parceria 1 

3:17 
Entrevista 

com DG1 

Cessão de auditório, laboratórios, eventos: 

“a parceria que eu vejo é muito incipiente”. – 

APARENTES PARCEIROS. 

Parceria 1 

3:18 
Entrevista 

com DG1 

CT Têxtil: “Não vi ainda não (a parceria). 

Nesses 10 anos ainda não vi. E a grande chance 

de ter, foi jogada fora. (...)Eu acho que a gente 

perdeu uma oportunidade ímpar, muito, muito 

grande. – APARENTES PARCEIROS. 

Interesses 

políticos/ 

Parceria 

2 

4:6 
Entrevista 

com RN1 

RN Sustentável e IFRN: “Com relação a esses 

estudos, os Institutos participaram do processo 

de discussão, mas não diretamente.” – 

APARENTES PARCEIROS. 

Parceria 1 

4:9 
Entrevista 

com RN1 

RN Sustentável e IFRN: “A gente teria que, 

dentro dessa perspectiva de desenvolvimento, 

de apoio, de estruturação, era, seria 

naturalmente, que os Institutos tivessem mais 

próximos. (...) Porque levar desenvolvimento 

sem extensão e sem pesquisa, é necessário a 

formação, qualificação das comunidades, é 

necessária. A gente precisa caminhar juntos. – 

APARENTES PARCEIROS. 

Expansão/inte-

riorização 

(benefícios)/ 

Parceria 

2 

4:10 
Entrevista 

com RN1 

Falta de comunicação: “Faltou, falta. (...) O 

Governo teria que ter parcerias concretas, reais, 
Parceria 1 
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na execução principalmente desses subprojetos, 

desses projetos que envolvem desenvolvimento 

local. – APARENTES PARCEIROS. 

8:5 
Entrevista 

com DG3 

Governo do RN e IFRN: CT Mineral. – 

PARCEIRO 

Eixos 

tecnológicos/ 

Parceria 

2 

10:4 
Entrevista 

com PM1 

CT Têxtil: “Esse projeto começou e parou, 

inclusive existe o terreno com o prédio que foi 

iniciado a construção, mas está abandonado.” – 

APARENTES PARCEIROS 

Parceria 1 

11:12 
Entrevista 

com PM2 

RN Sustentável e IFRN: “Existem links, mas 

não existe uma sinergia total. (...) Há alguns 

links em alguns pontos, mas em outros não. 

Mais “não” do que “sim”.” – APARENTES 

PARCEIROS. 

Expansão/inte-

riorização – 

desafios / 

Parceria 

2 

12:14 
Entrevista 

com PM3 

RN Sustentável e IFRN: “Enquanto gestão, 

enquanto cidadão, eu não percebo. Eu não sei 

se eles deixam um pouco de lado o IFRN, não 

sei. E que é um pecado, não é? Pela capacidade 

técnica, capacidade de produção intelectual que 

o IFRN tem, os IF´s, as Instituições de ensino 

como um todo”. – APARENTES 

PARCEIROS. 

Parceria /  

RN Sustentável 
2 

13:21 
Entrevista 

IF2 

CT Mineral: “eu acho que na realidade vai ser 

bom, porque tanto potencializa Parelhas que é 

um polo de mineração, como vai potencializar 

Currais Novos que já era um pólo e é um pólo 

de mineração também. E vai casar os dois e vão 

trocar informações e conhecimentos para o 

crescimento e desenvolvimento do estado. – 

PARCEIRO. 

APL; 

Desenvolvimento 

socioeconômico /  

Eixos 

tecnológicos / 

Parceria 

4 
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13:28 
Entrevista 

IF2 

CT do Queijo: “Existe realmente essas 

parcerias. O CT Queijo em Currais Novos é um 

exemplo dessa parceria”. – PARCEIROS. 

Parceria /  

RN Sustentável 
2 

13:29 
Entrevista 

IF2 

CT Têxtil: “é um projeto com o Governo do 

Estado, a construção de um Centro Tecnológico 

Têxtil em Caicó e começamos a discussão desse 

Centro ser em parceria com o Instituto Federal. 

E já teve de ser firmado acordo de que o 

Instituto Federal faria a gestão desse Centro 

Tecnológico, só que esse Centro, por diversas 

razões do Governo do Estado, não conseguiu 

sair ainda”. – APARENTES PARCEIROS. 

Parceria / 

RN Sustentável 
2 

13:31 
Entrevista 

IF2 

Formação de professores: “Na formação de 

professores, essa é uma parceria que o Estado 

está contando, porque você está em cada 

Campus que a gente tem, tem curso de 

licenciatura.” – PARCEIROS. 

Expansão/interio

rização – 

benefícios /   

Parceria 

2 

13:34 
Entrevista 

IF2 

Falha na comunicação: “Os órgãos 

governamentais precisam procurar mais as 

instituições de ensino, assim como as 

instituições de ensino precisam procurar 

também esse diálogo, esse debate com o 

Governo do Estado.” – APARENTES 

PARCEIROS. 

Parceria 1 

14:7 
Entrevista 

com IF3 

Currais Novos já não houve, vamos dizer assim, 

tanta dificuldade porque o foco já foi dado a 

partir da negociação com o Governo do Estado. 

– PARCEIROS 

Eixos 

tecnológicos /  

Parceria 

2 

14:13 
Entrevista 

com IF3 

CT Mineral, CT Têxtil. PARCEIROS; 

APARENTES PARCEIROS. 
Parceria 1 

14:17 
Entrevista 

com IF3 

Governo do RN e IFRN: “esse processo ele é 

meio desarticulado. E eu acho que esse é o 

grande problema que nós temos de uma 

Parceria 1 
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maneira geral”. – APARENTES 

PARCEIROS 

15:13 
Entrevista 

com IF1 

RN Sustentável e IFRN: “Há uma relação 

difusa, não é? (...) Por quê? Porque nós estamos 

alijados dessa presença. (...) Então eu posso 

dizer que é uma parceria difusa e ela não é 

protagonista de nada, ela é coadjuvante de uma 

maneira geral. (...) Então, hoje, é essa a 

realidade que está posta do ponto de vista das 

parcerias. – APARENTES PARCEIROS 

Parceria /  

RN Sustentável 
2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 Com a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica através dos 

Institutos Federais, entende-se que a realidade da educação profissional em muitas cidades 

interioranas mudou. O “caldo de cultura”, citado pelo ex-Reitor do IFRN, vai paulatinamente 

apresentando seus resultados, sejam eles positivos e esperados ou não. Daí, infere-se que a 

presença do IFRN nessas regiões proporcionou oportunidades, nas perspectivas de Kaztman 

(1999) e Sen (2010), a muitos jovens que até então não tinham condições de se locomover a 

capital do estado para estudar em um curso técnico; a mulheres em situações de vulnerabilidade 

que tiveram mudanças em suas vidas ao participarem de projetos como o Programa Mulheres 

Mil; a comunidade em geral que foi atendida direta ou indiretamente em projetos de pesquisa e 

extensão ou até mesmo em cursos e/ou oficinas sobre línguas, música, arte e esporte. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese teve como objeto de estudo a educação profissional e tecnológica e o 

desenvolvimento local, por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte e o planejamento de desenvolvimento estadual através do Projeto RN 

Sustentável, na região do Seridó Potiguar. Nesse contexto, buscou-se examinar a relação 

existente entre a expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica e o 

desenvolvimento do Seridó Potiguar, com base nas atividades desenvolvidas pelo IFRN e as 

ações definidas no planejamento de desenvolvimento estadual por meio do Projeto RN 

Sustentável. Para o alcance desse objetivo geral, foi necessário 1) investigar o processo de 

interiorização do IFRN, mais especificamente no Seridó Potiguar; 2) analisar as ações e 

especificidades do Projeto RN Sustentável para o Seridó Potiguar; 3) examinar a relação entre 

as atividades do IFRN no Seridó Potiguar e o planejamento do desenvolvimento local 

preconizado no planejamento estadual orientado pelo Projeto RN Sustentável; e 4) examinar as 

convergências e divergências entre a proposta de educação profissional e tecnológica do IFRN 

para o Seridó Potiguar em relação às propostas do Projeto RN Sustentável para a mesma região 

nos eixos de desenvolvimento local e educação profissional. 

Na investigação do processo de expansão e interiorização do IFRN no Seridó Potiguar, 

descobriu-se que as instalações dos três campi – Currais Novos, Caicó e Parelhas – não 

ocorreram em momentos semelhantes, mas em contextos e conjunturas distintas (Fase I – 

Currais Novos, Fase II – Caicó e Fase III – Parelhas). A ideia de que o IFRN pudesse ser um 

dos instrumentos para o desenvolvimento local (BRASIL, 2008) se revela no esforço de integrar 

suas ofertas educacionais às potencialidades da região, como foi observado na fala dos 

entrevistados, nos projetos de pesquisa e nos projetos de extensão desenvolvidos durante esse 

período em que o IFRN faz parte do Seridó Potiguar. 

Entretanto, a perspectiva da formação humana integral do IFRN não se limita ao 

aspecto do desenvolvimento econômico, mas da educação enquanto propulsora do 

desenvolvimento integral do indivíduo, de um desenvolvimento enquanto expansão das 

possibilidades humanas (FURTADO, 2011) ou do desenvolvimento como alargamento das 

capacidades humanas, entendendo a educação como um dos componentes imprescindíveis das 

liberdades instrumentais descritas por Sen (2010), ou ainda na tentativa de possibilitar aos 

indivíduos, estruturas de oportunidades – como a educação – para o desenvolvimento 

(KAZTMAN, 1999).  
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Compreende-se que a existência do IFRN no Seridó Potiguar mudou o panorama da 

educação profissional na região, e que preencheu de certo modo, uma lacuna antiga da 

população que aguardava tal feito desde o início da década de 90, todavia, essa nova realidade 

não pode ser vista com ingenuidade, pois o processo de desenvolvimento local exige outras 

variáveis e outros atores institucionais e políticos para sua efetivação. Os dados do Relatório da 

Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (IFRN, 2017), por exemplo, revelam que os 

resultados ainda são muito incipientes quando observadas questões relacionadas a inserção no 

mercado de trabalho dos egressos do IFRN no Seridó Potiguar. Gomes (2016) analisa o 

fenômeno da expansão e interiorização da educação profissional com muita cautela, com “os 

pés no chão”, evitando qualquer tipo de euforia que distorça a realidade claudicante das cidades 

interioranas. 

Ao apontar a educação como instrumento para o desenvolvimento (KAZTMAN, 1999; 

FURTADO, 2011; SEN, 2010; PACHECO, 2011) e discutir algumas abordagens sobre 

desenvolvimento local (BRUGUÉ e GOMÀ, 1998a), esta pesquisa enfatizou que esse processo 

de desenvolvimento socioeconômico não é possível sem o auxílio da educação. Diante da atual 

dinâmica social em que os paradigmas são cada vez mais suscetíveis às mudanças, a educação 

é um dos componentes imprescindíveis para qualquer sociedade.  

A Comunidade Europeia, para citar um exemplo, ao tratar do planejamento de 

desenvolvimento local conforme a abordagem chamada Especialização Inteligente (BARCA, 

2009; FORAY, DAVID e BRNWYN, 2009; FORAY et al., 2012; FORAY, 2014; McCANN e 

ORTEGA-ARGILÉS, 2013), tem a educação como um elemento constitutivo e essencial nesse 

processo, mas não exclusivo. Por isso, o IFRN ou qualquer outra instituição de ensino, não 

podem ser vistos como atores únicos nesse processo de desenvolvimento (GOMES, 2016). 

Assim, cabe ao IFRN ser não apenas um protagonista no Seridó Potiguar, mas um 

interlocutor entre outros atores sociais e institucionais. O tripé institucional – ensino, pesquisa 

e extensão – precisa ser e estar vinculado com o desenvolvimento local. O Seridó Potiguar 

necessita do conhecimento gerado dentro dos muros institucionais e paralelamente, o IFRN 

precisa compreender as reais necessidades dessa região. Essa simbiose não acontece de um dia 

para o outro, contudo, ambas as partes devem trabalhar em conjunto. Aos servidores em geral 

e especialmente ao gestores, esforços devem ser enveredados para superar essa crise identitária 

apontada por Fernandes (2015).  

Por ora, não há um trabalho finalizado, mas apenas uma história em construção que 

sequer completou duas décadas, ou seja, há um processo de consolidação da educação 

profissional e tecnológica no Seridó Potiguar. Entende-se que o IFRN deve se aproximar mais 
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dos conselhos municipais e regionais no intuito de participar com mais afinco das realidades 

locais. É preciso conhecer melhor as lacunas existentes para apontar possíveis soluções.   

Ciente de que o desenvolvimento local não se dá por via única ou apenas por meio da 

educação, buscou-se analisar as ações e especificidades do Projeto RN Sustentável para o 

Seridó Potiguar, pois esse era o único planejamento em prol do desenvolvimento no RN e tinha 

como um dos objetivos resgatar o antigo centro dinâmico do estado.  

Ficou demonstrado a fragilidade desse objetivo quando confrontado com os resultados 

apresentados, pois os investimentos para a região seridoense foram muito poucos e bem 

específicos ao ponto desse projeto se caracterizar mais como uma política de permanência do 

que uma política de mudança. Provavelmente, o antigo centro dinâmico do estado não sofrerá 

os impactos desse resgate previamente planejado. 

Ao fim e ao cabo, diante das inúmeras ações planejadas que não necessariamente 

foram executadas, o Projeto RN Sustentável revelou-se um instrumento formal para aquisição 

de empréstimo junto ao Banco Mundial. Aqui adentra-se numa das grandes problemáticas da 

gestão pública e governança: Há realmente planejamento estratégico no RN? O exemplo 

analisado nesta pesquisa nos permite afirmar que não, mas apenas confirmar que há um 

instrumento formal de ações planejadas que no decorrer dos governos vai sendo emendado, 

remendado, ao ponto de correr o risco de ser distorcido, transformado. O conflito entre teoria 

versus prática persiste quando verificamos que os parceiros não são tão parceiros assim, para 

citar apenas um exemplo. 

Ao examinar a relação entre as atividades do IFRN no Seridó Potiguar e o 

planejamento de desenvolvimento local em nível estadual por meio do Projeto RN Sustentável, 

e considerando que o diagnóstico feito pelo Governo do RN apresenta o IFRN como uma força 

e parceiro nesse processo de desenvolvimento pela rede de educação profissional instalada no 

RN (CAPRIGLIONE, MORETTI, e NOGUEIRA, 2017), observou-se que 3 dos 7 setores 

produtivos priorizados – setores têxtil, ceramista e extração de pedra – quando se referem aos 

arranjos produtivos locais, se encontram na região seridoense. Dessa maneira, ao relacionar os 

setores priorizados com as ofertas educacionais do IFRN no Seridó Potiguar, percebeu-se que 

há convergência apenas nos campi de Caicó com os cursos na área têxtil, e de Parelhas com o 

curso de mineração. 

Um caso específico que caracteriza bem essa relação, ora convergente, ora contraditória, 

se dá nesse mesmo setor têxtil, pois a oferta educacional do IFRN (Campus Caicó) é 

convergente com as necessidades explicitadas no planejamento estadual, entretanto, algumas 

ações que tinham sido previamente planejadas, poderiam ter tido um desfecho melhor para esse 



209 

 

arranjo produtivo local, como foi a discussão envolvendo a construção do Centro de Tecnologia 

Têxtil em Caicó. 

 No que se refere ao aumento do nível de instrução da população, que pode ser feito 

através dos cursos FIC (formação inicial e continuada), as ofertas educacionais do IFRN foram 

pouco convergentes com as necessidades apresentadas no diagnóstico realizado pelo Governo 

do RN. Além do mais, conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2026) do 

IFRN para os próximos anos, essa realidade não será muito diferente. Assim, ficou evidente a 

necessidade de um melhor diálogo entre o IFRN e o Governo do RN quando o assunto é 

educação profissional e tecnológica aliada ao desenvolvimento local. Esse diálogo não pode ser 

unilateral nem muito menos um monólogo, mas uma relação efetiva em prol de objetivos 

comuns para a sociedade. 

 De acordo com os dados obtidos através das entrevistas e análise dos documentos, 

examinou-se as convergências e divergências entre a proposta de educação profissional e 

tecnológica do IFRN para o Seridó Potiguar em relação às propostas do Projeto RN Sustentável 

para essa mesma região nos eixos de desenvolvimento local e educação profissional. Os 

resultados encontrados revelaram que há mais divergências do que convergências nessa relação, 

evidenciando que a parceria entre o planejamento estadual de desenvolvimento do Governo do 

RN e o IFRN não se efetiva plenamente. 

Os resultados apresentados corroboram a hipótese desta tese de que o IFRN e Governo 

do RN tem compreensões distintas acerca do desenvolvimento local, caracterizando-os como 

“aparentes parceiros” nesse processo de desenvolvimento, pois enquanto o Instituto Federal 

busca promover o que existe de universal nessa realidade, o planejamento estadual, por meio 

do Projeto RN Sustentável, permanece buscando identificar apenas as chamadas “vocações 

naturais” ou potencialidades da região, apenas. Em suma, o IFRN tem como foco primeiramente 

o indivíduo e consequentemente a região em que este se encontra, ao passo que o Projeto RN 

Sustentável se detém a região.  

As distinções entre a agenda do IFRN e do Banco Mundial, aqui representado pelo 

Projeto RN Sustentável, são nítidas, a começar pela diferença entre a formação integral e 

humana (IFRN) para a formação do capital humano (Banco Mundial). Isso demonstra que a 

concepção de educação promovida pelo IFRN é muito mais ampla do que a do Projeto RN 

Sustentável. A formação humana e integral visualiza o aluno em todas as suas vertentes e busca 

formar prioritariamente um cidadão que possa atuar no mundo, sem excluir sua formação 

técnica e profissional que o auxilie a desenvolver suas habilidades em qualquer lugar. Em 

contrapartida, o Projeto RN Sustentável tem um olhar direcionado apenas para a formação de 
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profissionais específicos, baseadas exclusivamente nas necessidades mercadológicas. Além 

disso, essas corporações globais, como o Banco Mundial, utilizam as escolas para moldar o 

homem para o mercado (SPRING, 2018). 

 Vale lembrar que a pesquisa realizada teve como universo apenas a região do Seridó 

Potiguar, não permitindo generalizações em relação aos resultados encontrados neste estudo. O 

IFRN, como comentado anteriormente, se encontra praticamente em todo o território do Rio 

Grande do Norte e o Projeto RN Sustentável também tinha uma abrangência para todo o estado. 

Nesse sentido, aponta-se essa limitação no estudo ora apresentado. Ademais, o Projeto RN 

Sustentável ocorreu num período específico (2013-2019), o que não exclui a possibilidade de 

outro planejamento estadual de desenvolvimento estabelecer e efetivar uma parceria profícua 

com o IFRN no futuro. 

 Recomenda-se que outras pesquisas possam ser realizadas dentro desse contexto da 

educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento local. Estudos que ampliem o universo 

e possibilitem realizar comparações entre todas as regiões do Rio Grande do Norte 

contemplando os 22 campi do IFRN. 

Seria interessante, em tempos que há uma necessidade urgente de compreender a 

realidade da educação brasileira após esse processo de expansão e interiorização frente a um 

pensamento de descrédito que sofrem as instituições de ensino federais, estudos para além do 

RN, que pudessem realizar investigações mais densas e aprofundadas em toda a Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, com análises sobre o antes e o depois dessas 

cidades e regiões com o advento dos Institutos Federais. Pesquisas que detivessem um olhar 

para as cidades menores em que as lacunas existentes na área da educação sempre foram 

características presentes e que pudessem analisar as possíveis transformações ocorridas nos 

indicadores socioeconômicos dessas cidades e regiões. 

Algum estudo poderia enveredar numa discussão da importância da educação 

profissional para o planejamento de desenvolvimento local, seja em nível municipal, regional 

ou estadual, inclusive partindo da reflexão do que foi examinado sobre o Seridó Potiguar nesta 

tese e analisar realidades de cidades e regiões maiores. 

Outro ponto a ser considerado como agenda de pesquisa trata-se do planejamento 

estadual em si. Pesquisas podem analisar os impactos do Projeto RN Sustentável nas diferentes 

regiões do RN. Há realmente e efetivamente planejamento estratégico no RN? Como se dá as 

articulações com os diversos “parceiros” apontados pelo Governo do RN em seus planos? 

Estudos sobre gestão pública e governança são interessantes tendo o Projeto RN Sustentável 

como objeto de estudo.  
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O título desta tese contém uma “provocação”: Um oásis no sertão? Propositalmente e 

instintivamente, um sertanejo quando escreve traz em suas marcas mais profundas o anseio pela 

abundância da água, das chuvas, da sangria do açude... que são como “oásis” no deserto. De 

fato, a paisagem, o bioma caatinga e as experiências no sertão quase sempre estão vinculadas a 

tais pensamentos. Desse modo, o oásis pode, metaforicamente, representar o anseio do sertanejo 

(pais e alunos) nesse deserto (sertão do Seridó Potiguar). Para os que tem sede ou nada tem 

(sede de conhecimento, de uma educação pública de qualidade), o oásis é deleite, é fartura, e 

não mera paisagem. Com o tempo e já sem tanta sede, eles se darão conta que ali, naquele oásis, 

continha o suficiente para matar a sede (de conhecimento) e ir em busca de outros desafios. 

Desafios até então inimagináveis, que não necessariamente estavam relacionados a própria 

subsistência, sobrevivência... 

Esse oásis também pode ser algo concreto, material, que “vive” e é habitado. Um lugar... 

para ser e estar consigo e com os outros. Um lugar para saciar a sede, amenizar o calor, 

contemplar a paisagem, e quiçá, pausar para sentir o frescor do vento, do tempo, do sentimento 

que brota do pertencimento àquele oásis no sertão. Alunos, pais, servidores, professores, 

trabalhadores, gestores e futuros doutores vivem um pouco disso ao adentrar no IFRN 

espalhado pelo sertão no Seridó Potiguar. 

Nesse solo ressequido e paulatinamente aguado com as águas do oásis, há a necessidade 

de outros sertanejos, daqui ou de acolá, que sejam verdadeiros atores (Governos municipais e 

estaduais, sociedade civil representada, empresariado local etc.) para fazer desse deserto um 

lugar mais ameno, mais sereno... E quem sabe, construir aquedutos ou adutoras para levar água 

(o conhecimento não se esvai!) desse oásis a outros torrões, outros sertões. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Projetos de pesquisa do IFRN – Campus Currais Novos 

Ano Títulos dos projetos de pesquisa 

2019 Elaboração de Queijo Tipo Grana de Leite Caprino Adicionado de Lactase 

2019 Recuperação de lítio em baterias de celular e notebook 

2019 Caracterização dos micro-organismos patogênicos dos queijos artesanais da Região do Seridó 

2019 Utilização de extratos vegetais como recobrimento pós-colheita em frutos de mamão formosa 

2019 IFGym - Sistema Integrado da Academia do IFRN, campus Currais Novos 

2019 Avaliação da qualidade higiênico sanitária de queijos de manteiga comercializados em Currais Novos-RN 

2019 
Elaboração e caracterização da farinha de feijão carioca com adição de canela e amendoim para uso em 

produto de panificação 

2019 Mapeamento do descarte de lixo eletrônico na cidade de Florânia/RN 

2019 
Química computacional aplicada no estudo do mecanismo de alquilação do DNA por mostardas 

nitrogenadas 

2019 Estufa automatizada para o cultivo de morangos no semi-árido 

2019 SIGFIT - Sistema de Gerenciamento para Academia 

2019 
Desenvolvimento de um app para auxílio no processo ensino-aprendizagem utilizando gamificação no 

contexto do IFRN, campus Currais Novos 

2019 Elaboração de doce de leite sem lactose com adição de maracujá agroecológico 

2019 Espectroscopia infravermelho como ferramenta na identificação de gordura vegetal em queijo manteiga 

2019 Caracterização pós-colheita de frutos do maracujazeiro do mato 

2019 Bebida láctea à base de soro acrescida de prebiótico com sabor de maracujá (passiflora cincinnata) 

2019 Expansão e qualidade da educação superior no contexto do Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

2019 Investigação de um quimiossensor colorimétrico para flunitrazepam 

2019 
Determinação da concentração de 222Rn nas atmosferas de habitações e locais de trabalho, águas 

subterrâneas e solo no município de Currais Novos-RN 

2019 Sistema de irrigação inteligente com monitoramento remoto 

2019 
Elaboração, caracterização físico-química e avaliação sensorial de ginger beer a base de maracujá do 

mato (passiflora cincinnata) 

2019 
Elaboração e avaliação sensorial de picolé artesanal e industrial sabor chocolate com adição da farinha de 

maracujá (Passiflora edulis) agroecológico 

2019 Chocadeira de baixo custo utilizando Arduíno 

2019 
Estudos da Argumentação em Discursos Públicos: construção do Ponto de Vista (PDV) em comentários 

do Facebook. 

2019 S.A.D.C - Sistema de auxílio a doenças crônicas 

2019 Projeto de reutilização da água do bebedouro e do ar condicionado 

2019 
Uma percepção crítica das dificuldades de aprendizagem na disciplina de fundamentos de lógico e 

algoritmos no Campus de Currais Novos 
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2019 Desenvolvimento de Kombucha a partir de produtos regionais do Nordeste 

2019 Estudo da recuperação de lítio em baterias por meio de uma metodologia de baixo custo 

2018 Obtenção de flavorizante natural a partir do processamento de vagens de algaroba (Prosopis juliflora) 

2018 Ser Tão Arte – Web site para promover o artesanato. 

2018 Barber&Hall – Aplicativo de agendamento e administração de salões e barbearias. 

2018 Experimentos de Química para Salas de Aula 

2018 MABIL - Gerenciamento de prestação de serviço de mobilidade 

2018 
Desenvolvimento de bebida alcoólica fermentada e gaseificada a base de resíduos agroindustriais de 

abacaxi e gengibre: Estudo da cinética de fermentação e caracterização físico-química. 

2018 

Expansão e qualidade da educação superior no contexto do Plano Nacional de Educação (2014-2024): um 

estudo sobre a oferta das licenciaturas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte 

2018 
Estudo do tratamento das águas de pequenas comunidades rurais por métodos físico-químicos utilizando 

coagulantes naturais 

2018 
Tratamento biológico e físico-química do efluente produzido a partir do soro de ricota da usina do 

Campus Currais Novos 

2018 As representações sociais de professores do Seridó sobre educação em Direitos Humanos 

2018 
Aproveitamento da casca de maracujá agroecológico para elaboração de farinha e sua aplicação em 

alimentos do tipo gelados comestíveis e cookie integral. 

2018 
Verificação de Parâmetros Analíticos em Produtos Saneantes Domissanitários em detrimento a sua 

qualidade 

2018 Remoção do fármaco ibuprofeno por meio da argila montmorillonita - KSF do meio ambiente 

2018 Estudo da degradação de vinhos em prateleira secundária usando quimiometria 

2018 Jogando com o saber: criando, interpretando, aprendendo e se divertindo. 

2018 Elaboração de tomate seco a partir do uso combinado das técnicas de desidratação osmótica e secagem 

2018 
Sistema de presença eletrônica e monitoramento de alunos dos cursos integrados do IFRN Campus 

Currais Novos com integração ao SUAP 

2018 Mapeamento usando sensor MPU-6050 

2018 Isolamento e estudo da composição microbiológica da kombucha 

2018 As lendas do Seridó: preservação e divulgação das histórias de um povo. 

2018 Elaboração de chips de inhame e jerimum através de secagem em estufa 

2018 Produção e análise do picles de palma forrageira com e sem adição de bactérias láticas 

2018 Avaliação de parâmetros da destilação solar de água em clima semiárido 

2018 Estudos da Argumentação em Discursos Públicos 

2017 MOBILEnglish: Aplicativo para aprendizado de língua inglesa 

2017 Transferência de calor em embalagens térmicas para gelados comestíveis 

2017 Elaboração, estudo cinético e estabilidade microbiológica de Ginger Beer de beterraba 

2017 Hidromel: elaboração e estudo das características físico-químicas e sensoriais 
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2017 
Investigação de métodos de baixo custo aplicados na recuperação de prata em placas de circuito impresso 

de teclados 

2017 AtletaSeguro - Uma Solução de Monitoramento para Atletas 

2017 Previsibilidade de casos de Reprovação e Evasão Escolar em Dados Abertos do IFRN 

2017 Elaboração, avaliação sensorial e estabilidade microbiológica do fermentado alcoólico de umbu 

2017 ArmárioSabido - Uma solução IoT para controle de acesso a armários 

2017 Desenvolvimento de um fotômetro de baixo custo para determinar o teor de etanol em cachaça 

2017 As concepções de gestão escolar nas escolas públicas de municípios do Seridó 

2017 
Desidratação das vagens de algaroba para a obtenção de farinha e estudo das suas características físico-

químicas 

2017 Extração química e enzimática de óleos vegetais 

2017 
Avaliação do conhecimento dos consumidores da cidade de Currais Novos em relação a rotulagem dos 

alimentos 

2017 
Elaboração de sobremesa não láctea a partir do extrato vegetal da amêndoa da castanha de caju 

(Anacardium occidentale) 

2017 Um aplicativo para medição e remoção de resíduos virtuais em ambientes computacionais 

2017 Estudo teórico do transporte de O2 e CO2 por perfluorocarbonos 

2017 Redução dos impactos ambientais no processo hidrometalúrgico de cobre 

2016 Avaliação sensorial e estudo das estabilidade de iogurte com seriguela (Spondias purpurea L.) 

2016 Estudo da prospecção de produtos lácteos inovadores 

2016 Estudo da resistência ácida e enzimática de oligossacarídeos prebióticos e sua ação sobre bifidobactérias 

2016 SUAPP - Sistema Unificado de Administração Pública Pocket 

2016 
Análise comparativa e determinação do teor de compostos fenólicos e atividades antioxidantes de 

vegetais oriundos de cultivo orgânico e convencional na região do Seridó Potiguar 

2016 Elaboração de geléia de maracujá enriquecida com inulina 

2016 
Avaliação da qualidade microbiológica de alimentos probióticos comercializados na cidade de Currais 

Novos/RN 

2016 
Elaboração de uma bebida alcoólica fermentada formulada a base de gengibre (Zingiber officinalis) e 

beterraba (Beta vulgaris L.) 

2016 
Avaliação microbiológica de clostridios sulfito redutores em alimentos enlatados comercializados na 

cidade de Currais Novos/RN 

2016 
Valorização do magistério: um estudo sobre a formação docente e as condições de trabalho dos 

professores de química das escolas estaduais de ensino médio de Currais Novos/RN 

2016 Análise sensorial de um cookie desenvolvido a base de linhaça e gengibre 

2016 
Elaboração de uma bebida fermentada alcoólica à base de abacaxi e gengibre: caracterização físico-

química e sensorial do produto elaborado 

2015 
Avaliação da qualidade microbiológica de polpas de frutas comercializadas no município de Currais 

Novos/RN 

2015 Isolamento e detecção de leveduras killer em frutos regionais 
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2015 
Desenvolvimento e caracterização de iogurte funcional enriquecido com farinha da casca do maracujá 

amarelo 

2015 
Avaliação da qualidade higiênico-sanitária do processo produtivo de mel de abelha da Associação de 

Apicultores de Cerro Corá-RN 

2015 Desidratação de molho de tomate caseiro pelo método foam-mat 

2015 Avaliação do potencial de elaboração de vinagre a partir de acerolo 

2015 Avaliação microbiológica em molhos de pimenta produzidos e comercializados em Currais Novos-RN 

2015 
Avaliação da qualidade microbiológica das águas de bebedouros das escolas estaduais na cidade de 

Currais Novos 

2015 Memória viva: uma recomposição documental da trajetória histórica do IFRN/Currais Novos 

2015 Seridó Clássico 

2015 Obtenção e caracterização físico química de farinha da batata-doce 

2015 Aceitação sensorial do doce de leite com adição de cachaça: teste afetivo 

2015 Aplicativo para celular matemático sobre extração de raízes de Polinômios 

2015 
Fabricação de iogurte funcional probiótico sem lactose com adição de polpa de maracujá (Passiflora 

edulis) 

2015 Elaboração de biscoito tipo cookie formulado com farinha de batata yacon 

2015 
Desenvolvimento de aplicativo mobile para auxílio na tomada de decisão de gestores de lanchonetes da 

cidade de Currais Novos/RN 

2015 
Protótipo de um barco autossustentável com sistema embarcado para monitoramento de locais inóspitos 

e/ou de difícil acesso – 2 

2015 Isolamento e caracterização de leveduras killer em plantas da caatinga 

2015 Desenvolvimento de aplicativo mobile para lanchonetes 

2015 Estudos preliminares de viabilidade da secagem de polpa de maracujá pelo método foam-mat 

2015 
Protótipo de um barco autossustentável com sistema embarcado para monitoramento de locais inóspitos 

e/ou de difícil acesso – 2 

2015 Uso de coagulantes obtidos de plantas típicas da região do Seridó Potiguar no tratamento de água 

2015 
Caracterização físico-química do maracujá amarelo cultivado em sistema agroecológico no município de 

Currais Novos/RN 

2015 Elaboração de queijo petit suisse probiótico com leite de cabra 

2015 
A influência da tecnologia nos avanços e adaptações em portadores do transtorno de desenvolvimento 

social, comunicativo e comportamental: autismo 

2015 
Desenvolvimento de sistema de segurança para redução de acidentes com máquinas agrícolas do tipo 

forrageira e picadeira 

2015 Desenvolvimento de um aplicativo móvel para auxiliar no controle de dietas 

Fonte: SUAP, 2019. 

*Os projetos de pesquisa do período de 2006 a 2014 não constam no SUAP. 
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Apêndice 2 – Projetos de extensão do IFRN – Campus Currais Novos 

Ano Títulos dos projetos de extensão 

2019 Produção de hidromel: capacitação de pequenos apicultores da região do Seridó 

2019 Aprendizado e produção: promovendo auto-sustentação. 

2019 Projeto Vivendo a Ativa Idade 

2019 Um Novo Amanhã 

2019 A Casa das Artes: circuito de ações do NUARTE 

2019 Iniciação a lógica de programação, algoritmos e autoria web para escolas públicas de Currais Novos 

2019 
Prática profissional, ensino e aprendizagem através da criação de espaços maker nas escolas públicas do 

Seridó Potiguar 

2018 Reciclar para uma melhor qualidade de vida - Programa Mulheres Mil 

2018 Direitos humanos na escola: a hora do respeito é agora 

2018 De Volta a Ativa Idade 

2018 
Capacitação de produtores rurais para a melhoria da qualidade do leite cru produzido por integrantes da 

Associação comunitária entre Vales no município de Acari-RN 

2018 
Implementação de boas práticas de fabricação em cozinha de uma instituição de ensino em Cerro Corá – 

RN 

2018 
Central de Serviços de TI para a comunidade escolar de Currais Novos e Municípios vizinhos - Segunda 

etapa 

2018 Arte, Cultura e Conexões 

2018 Reciclando para uma nova vida 

2017 Artesanato com Material Reciclável - Programa Mulheres Mil 

2017 Revelando histórias do Seridó negro 

2017 Casas de Farinha no Município de Lagoa Nova: Fortalecimento Econômico e Social 

2017 
Boas Práticas de Fabricação nas Indústrias de Saneantes domissanitários dos municípios de Currais 

Novos e Lagoa Nova - Parte II 

2017 Central de Serviços de TI para a comunidade escolar de Currais Novos e Municípios vizinhos 

2017 Arte e Cultura no Campus Currais Novos 

2017 Ativa Idade 

2016 Preparador de doces e conservas 

2016 
Água e educação: ações no monitoramento e controle higiênico-sanitário de águas de bebedouros de 

escolas públicas do município de Currais Novos 

2016 
Boas Práticas de Fabricação nas Indústrias de Saneantes domissanitários dos municípios de Currais 

Novos e Lagoa nova. 

2016 
Assistência Técnica a Agricultores Familiares do município de Lagoa Nova/RN, enfatizando práticas 

sustentáveis na produção de maracujá 

2016 Orientação de boas práticas agrícolas aos produtores de castanha de caju do município de Cerro Corá-RN 

2016 NUARTE IFRN – Campus Currais Novos 

2016 Seridó Tec 
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2016 
Segurança Alimentar: implantação do Programa 5S e capacitação dos colaboradores em BPF em uma 

fábrica de Beneficiamento de Castanha de Caju 

2016 Fabricação de doces de frutas, geléias e sucos 

2015 Boas Práticas de Fabricação em queijeiras artesanais do município de São João do Sabugi 

2015 Recondicionamento de lixo eletrônico, conscientizando a comunidade sobre o seu valor e riscos 

2015 Capacitação de agricultores familiares na produção agroecológica de maracujá 

2015 Segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar 

2015 
Ativação de uma cozinha industrial da Associação das mulheres produtoras rurais da Comunidade 

Quandu 

2015 Servir bem: desenvolvendo atendimentos e serviços de excelência nas lanchonetes de Currais Novos 

2015 “Projeto piloto: construindo uma cultura de paz na escola" 

2014 NTICs na educação: o uso do Linux Educacional no ensino 

2014 Cooperação e ação em prol dos catadores de resíduos sólidos de Currais Novos 

2014 ELESUS: Eletrônica Sustentável 

2014 Oficinas Interativas de Língua Inglesa – English rocks! 

2014 
Aplicação das Boas Práticas de Fabricação para manipuladores/vendedores do mercado público da cidade 

de Parelhas-RN 

2014 Transformação caseira do leite 

2014 Saúde e qualidade de vida na terceira idade: uma questão de cidadania 

2014 
Fortalecimento das políticas públicas relacionadas com as ações ambientais no município de Currais 

Novos 

2013 
Ações educativas no âmbito da educação alimentar nas escolas do município de Currais Novos visando 

hábitos alimentares saudáveis 

2013 Implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) no abatedouro público de Lagoa Nova – RN. 

2013 Desenvolvendo hábitos alimentares alternativos em escolas municipais 

2013 Boas práticas na feira-livre do município de Currais Novos 

2013 "Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Unidade Escolar: A Qualidade em Primeiro Lugar" 

2013 Ampliação do projeto: Implantação de hortas escolas na rede pública do município de Currais Novos-RN 

2013 Empreendedorismo jovem: da escola para o mercado de trabalho 

2012 
Qualidade ambulante - Implantação do Programa de Boas Práticas de Fabricação alimentícia para 

ambulantes da Cidade de Carnaúba dos Dantas RN. 

2012 Implantação de hortas escolares na rede pública do município de Currais Novos 

2012 Ensino em Desenvolvimento Web voltado aos alunos da Rede Pública 

2012 Boas práticas em supermercado do município de Acari 

2012 Software educacional para o ensino de química 

2012 Princípios de Segurança da Informação para Acesso a Rede Mundial de Computadores 

2012 Aperfeiçoando a Matemática do "Mulheres Mil" 

2012 Boas Práticas De Manipulação de Alimentos em Unidade Hospitalar. (Cidade de Lagoa Nova RN) 

2012 Saúde e lazer: Estilo de vida ativo para os servidores do IFRN - Currais Novos 
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2012 
Educação ambiental nas escolas através de jogos interativos: criação de jogos interativos para combater o 

desperdício de água 

Fonte: SUAP, 2019 

*Os projetos de extensão do período de 2006 a 2011 não constam no SUAP. 

 

Apêndice 3 – Projetos de pesquisa do IFRN – Campus Caicó 

Ano Título do projeto de pesquisa 

2019 Desenvolvimento de um controle de jogos digitais para pessoas sem os membros superiores 

2019 Br-SmartFarm - Uma solução de IoT para a Agricultura 4.0 

2019 Br-Tiresias - Um sistema para análise de tendências do mercado financeiro 

2019 As expectativas do ENEM sobre os conhecimentos de física, na educação básica, para o século XXI 

2019 Mapeamento e Diagnostico das Indústria do Vestuário na Cidade de Parelhas/RN - Segmento Confecção 

2019 Thinking - Um sistema para auxílio da terapia cognitivo-comportamental 

2019 GasTu - Sistema de gerenciamento de Restaurantes e favorecimento da cultura gastronômica 

2019 TryPets - Sistema para auxílio de ONG's de proteção de animais 

2019 Autonomados - Uma ferramenta pedagogicamente concebido para o ensino de programação 

2019 
Avaliação das características de superfícies físicas, químicas e tintoriais de um tecido 100% algodão após 

o processo de desengomagem enzimática e oxidativa 

2019 DUCMAC - Um plataforma pedagogicamente concebida para o ensino de programação 

2019 Análise das preferências cromáticas em produtos de moda dos habitantes da cidade de Caicó - RN 

2019 Criação de vestuário zero resíduo: design inovador e sem resíduo 

2019 Reconhecimento e análise das oficinas de costura no município de Parelhas/RN 

2019 
Reinventando e modularizando: pensando moda inclusiva para a terceira idade com limitações nos 

membros superiores 

2019 Mapeamento e diagnóstico do varejo de vestuário na cidade de Parelhas - RN 

2019 
Gênero e comportamento empreendedor dos(as) empresários(as) da indústria do Vestuário em 

Parelhas/RN. 

2019 
Produção do espaço em Parelhas/RN: uma análise da dinâmica socioeconômica a partir das atividades da 

indústria do vestuário. 

2019 Blockchain 

2019 
Caracterização e análise técnica de amostras de tecido coletadas nas fábricas de tecelagem da cidade de 

Jardim de Piranhas-RN 

2019 Catalogação e análise no município de Parelhas: segmento atelier 

2019 Elaboração de um modelo teórico de guarda-roupa inteligente usando conceitos de slow fashion 

2019 Construindo um template Na ferramenta de gerência de redes Zabbix 

2019 
Desenvolvimento de artigos decorativos a partir de compósitos híbridos reforçados com resíduos 

descartados pela indústria de confecção 

2019 Gerenciamento de Redes: Análise comparativa dos protocolos SNMP e RMON 

2019 SMILE - Sistema de Monitoramento e Informatização Laboral e Ergonômica 
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2019 
Automatização do monitoramento da postura da coluna vertebral utilizando smart clothes e sensores 

inerciais 

2019 Desenvolvimento de sistema de colheita de energia baseado no método da dispersão magnética 

2019 BR-Confecção 

2019 SCAE - Sistema de Controle e Administração de Estacionamento 

2019 
Permanência e êxito escolar: análise do desempenho acadêmico de alunos ingressantes no ensino médio 

integrado do IFRN/Caicó através das cotas étnicorraciais no ano de 2014 

2019 Br-Farming 

2019 PVEM-EJA: Plataforma Virtual de Ensino de Matemática Voltado para a Educação de Jovens e Adultos 

2019 Interação.TV: Uso de sistemas embarcados para integração em TV sem função SMART 

2019 Design em peças íntimas: o sutiã como um produto versátil para idosas 

2019 BR-SMARTFARM - Uma solução de IoT para zona rural aplicado ao Seridó 

2019 Coleta Inteligente - Aplicativo para auxílio à coleta de lixo 

2019 
Uso de Técnicas de Inteligência Artificial para determinação do estudo de coordenação de proteção em 

redes de distribuição com presença de geração distribuída 

2019 Vestuário com aberturas laterais: uma forma de inserir a idosa na moda com conforto 

2019 
Jogos didáticos para motivar o ensino da física nas turmas de 1º ano do integrado no IFRN - Campus 

Caicó 

2019 SISRACO - Sistema de rastreamento de coletivos em tempo real 

2019 Um fácil método para fabricar um tecido superhidrofóbico de algodão por revestimento de SiO2/PTFE 

2019 Livro Rápido - Aplicativo para troca/empréstimo de livros 

2019 Cadeirante, Máquina de costura e mercado de trabalho: perspectivas de inclusão social 

2019 O uso de um cationizador eliminar o uso de eletrólitos no tingimento com corantes reativos 

2019 Jogo e inclusão: xadrez para a pessoa com deficiência visual 

2019 
A Moda abraçando o Parkinson: libertando e dando autonomia na vida social das pessoas com da doença 

de Parkinson 

2019 
Efeito do congelamento e da embalagem sobre os parâmetros de cor de blend elaborado com laranja e 

mamão durante o seu armazenamento 

2019 Portal + matemática.com 

2019 Plataforma web para solicitação de reposições e elaboração de cronograma de estudo 

2019 Biquíni sustentável e transmutável: novas alternativas para a moda e o meio ambiente 

2019 
Construção do empoderamento feminino através da instrumentalisação do trabalho na comunidade do 

bairro João XXIII Caicó /RN 

2019 Análise comparativa de arquiteturas planares de indutores para sistema de sensoriamento. 

2019 
Reconhecimento, valorização e representatividade: moda e cultura negra nas trajetórias de alunos cotistas 

do IFRN, campus Caicó 

2019 Cueca Enjoy 

2019 BR-Aquicultura 

2018 Desenvolvimento de produto de moda transmutável: encontrando a moda com a cultura local 
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2018 Histórias da Física Contadas com Bonecos 

2018 Jogos de Física no Ensino Médio 

2018 Eficiência do sabão líquido “ecológico” na remoção de sujidades de tecido de algodão e poliéster alvejado 

2018 
Utilização de maquetes como método de ensino aprendizagem no curso técnico em mineração do IFRN 

Campus Avançado Parelhas 

2018 Desenvolvimento de Uma Solução de Backup para o IFRN - Campus Parelhas 

2018 Levantamento e avaliação dos problemas do laboratório de informática do Campus Caicó 

2018 Smart Menu 

2018 HistPlus 

2018 Roupa Interativa: a contribuição do vestuário para percepção tátil de crianças com deficiência visual 

2018 SITA –Sistema de Informações de Transportes Alternativos 

2018 Smart listening app: ensinando compreensão oral em aulas de língua inglesa 

2018 Aplicativo para auxílio à coleta de lixo urbano 

2018 Estudo Comparativo do Processo de Desengomagem Enzimática e Oxidativa em Tecidos 100% Algodão 

2018 Efeito do cationizador sobre o tingimento da fibra de algodão com corantes reativos 

2018 Escola Digital do Saber Popular 

2018 Revisão Bibliográfica do Problema da Árvore de Steiner - representação de solução e algoritmos clássicos 

2018 
Utilização de jogos online em aulas de língua inglesa para fins específicos: inclusão de mulheres na 

educação profissional 

2018 Reposição Inteligente 

2018 Avaliação de Resinas Poliméricas (Ligantes de Estamparia) Aplicadas em Pastas a Base de Água 

2018 SALUS: Sistema de Organização para Agentes de Endemia 

2018 ImprimEasy - Plataforma de Impressão para Alunos do IFRN 

2018 
As políticas de amplicação ao acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior: uma análise a partir 

da Lei nº 13.409/2016 nas IES públicas do Estado do Rio Grande do Norte 

2018 
O IFRN como lócus de formação inicial e de estágio curricular docente: um estudo na Licenciatura em 

Física do Campus Caicó 

2018 Monitoramento da postura da coluna vertebral em ambientes de trabalho 

2018 Automação de sistema de irrigação em hortaliças baseados no uso de energia solar 

2018 Desenvolvimento de sistema de colheita de energia baseado no método da dispersão magnética 

2018 Dispositivo eletrônico para auxiliar a localização de deficientes visuais 

2018 SGF - Sistema para gerenciamento de uma facção 

2018 
EMPEDUC - Uma plataforma virtual pedagogicamente concebida para o ensino de empreendedorismo e 

finanças. 

2018 INFOPET: Plataforma para registro de ações para com animais de rua 

2018 
Aplicações de modelos matemáticos para a descrição do comportamento da viscosidade aparente de 

polpas de frutas em relação à temperatura e concentração 

2018 SMARTFARM - Uma solução de IoT para zona rural aplicado ao Seridó 



235 

 

2018 
Um olhar investigativo sobre o processo de ensino e aprendizagem em matemática no IFRN - Campus 

Caicó 

2018 Fabricação de superfície têxtil superhidrofóbica bioinspirada na folha de lótus 

2018 
Estudo para controlar a pressão em sistemas de distribuição de água que são alimentados diretamente por 

um booster 

2018 Banho Ecológico 

2018 Matemática, Informática e Criptografia 

2018 Eficiência Energética - Redução de Consumo de energia em equipamentos no modo Stand-by 

2017 Controle de velocidade aplicado em motores para teares 

2017 Interação.TV 

2017 
Dispositivo Baseado em Smart Clothes para Indicação de Posicionamento para Pessoas com Deficiência 

Visual em Ambientes Internos 

2017 
Uso de modelos matemáticos na predição do comportamento da massa específica das polpas de fruta em 

diferentes temperaturas e concentrações 

2017 Aplicação de Redes sem Fios à Smart Clothes 

2017 
EMPEDUC - Uma plataforma virtual pedagogicamente concebida para o ensino de empreendedorismo e 

finanças. 

2017 Smart listening app: focalizando o processo em aulas de compreensão oral em língua inglesa 

2017 O sentido moral do sofrimento em Arthur Schopenhauer e Fiódor Dostoiévski 

2016 Sistema de Monitoramento e Verificação de Batimentos Cardiácos Fetais 

2016 
Uso da Energia Solar Fotovoltaica e Agricultura de Precisão Para Redução do Consumo D'água Em 

Pequenas Lavouras 

2016 Sensor de sentido para anemômetro mecânico com arduíno e sensor infravermelho 

2016 Poeme-se: Rede Social para compartilhamento de poesias 

2016 O uso de um aplicativo móvel como forma de melhorar e incentivar a aprendizagem 

2016 Monitoramento de dados físicos/químicos e controle de umidade em incubadoras neonatais 

2016 Smart Clothes Para Aplicações Ergométricas no Ambiente de Trabalho 

2016 Sistema de Gestão de ativos integrado a Internet das Coisas 

2016 
Desenvolvimento e utilização de aplicativos em aulas de compreensão oral em língua inglesa: foco no 

produto ou processo? 

2016 
Obtenção do sabão líquido através da reação de saponificação entre o óleo de fritura e o hidróxido de 

sódio e catalisado com o álcool etílico a 70 ºGL. 

2015 Saberes e sabores da docência em física: expectativas e revelações discentes 

2015 A máquina de costura como tecnologia assistiva 

2015 O uso do software GeoGebra como instrumento auxiliar no estudo de funções 

2015 Samanaú FTPSYnc 

2015 IFRN.TV: Sistemas de mídias interativas como meio de disseminação e comunicação com a comunidade 

2015 Jogos eletrônicos: uma relação entre aprendizagem e diversão no ensino de Matemática 
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2015 
EletriKit - Desenvolvimento de ferramenta didática prática para utilização em aulas de eletricidade e 

eletrônica 

2015 Teciteca Virtual 

2015 Práticas de letramento digital: o blog como estratégia pedagógica em aulas de língua inglesa 

2015 Kit de robótica de baixo custo para uso em oficinas de robóticas multidisciplinares 

2015 
SmartClothes – camiseta inteligente com indicação de temperatura e luminosidade para pessoas com 

deficiência visual 

2015 Monitoramento de Sinais Vitais de Pacientes em Hospitais 

2015 Monitoramento de peso 

Fonte: SUAP, 2019. 

*Os projetos de pesquisa do período de 2009 a 2014 não constam no SUAP. 

 

Apêndice 4 – Projetos de extensão do IFRN – Campus Caicó 

Ano Título do projeto de extensão 

2019 Sabão ecológico: ação ambiental, social e econômica para comunidades carentes da região Seridó 

2019 Inclusão digital: aproximações de sujeitos da terceira idade com dispositivos de telecomunicações móveis 

2019 SAIA - Sarau de Artes Integradas Autorais 

2019 Desenvolvimento de coleção de moda para divulgação das vocações locais e inclusão social 

2019 Ofertas de cursos na área de moda para formação complementar e inclusão social 

2018 Xadrez como instrumento de inclusão educacional 

2018 
Oficina ecológica: reciclagem do óleo como ação social, ambiental e econômica para comunidades 

carentes. 

2018 Desenvolvimento de coleção de moda para divulgação das vocações locais e inclusão social 

2018 2º Festival de Arte Popular do IFRN/Caicó – Saberes Manuais, técnicas para a construção do ofício. 

2017 
Oficina ecológica: Uma ação social, ambiental e econômica para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades carentes da região do Seridó Potiguar. 

2017 Aquabótica: integrado a comunidade 

2017 Mapeamento e identificação dos perfis de consumo e comércio varejista de moda na cidade de Caicó-RN 

2017 1° Festival de Cultura Popular do IFRN/Caicó - Bonecos do Seridó 

2016 Modelagem, Corte e Costura com Acessibilidade 

2016 Profissões 

2016 Iniciação a natação: um mergulho de vida 

2016 Roupas e acessórios inteligentes: elo para acessibilidade de deficientes visuais 

2016 Tambores do Seridó 

2015 Palavras, cores e valores: (re)significando vidas invisíveis 

2015 O uso de oficinas como metodologia para o ensino da matemática 

2015 
Produção do Sabão ecológico: Uma alternativa para o desenvolvimento sustentável das comunidades 

carentes da região do Seridó. 

2015 Canto Coral Seridó Erudito 
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2015 Musicalização com a Flauta Doce 

2014 O xadrez e a aprendizagem da matemática 

2014 Diálogos sobre educação profissional: papo-cabeça sobre os cursos ofertados pelo IFRN Campus Caicó 

2014 Simulando: Utilização de simuladores educacionais como inovação didática na disciplina de física 

2014 IFGames 

2014 A história da matemática na linguagem dos quadrinhos 

2014 Fortalecimento das políticas ambientais da região de Caicó 

2013 Diálogos sobre educação profissional: papo-cabeça sobre os cursos ofertados pelo IFRN - Câmpus Caicó 

2013 O xadrez e a aprendizagem da matemática 

2013 CCSL-IFRN | Centro de Competências em Software Livre 

2013 
Sabão Ecológico:Uma alternativa ecológica de geração de renda para a comunidade Frei Damião 

(Caicó/RN) 

2013 Vista a camisa do IFRN 

2013 Instituto Cidadã - A Inclusão Digital na Terceira Idade 

2012 Blitz do IFRN 

2012 IFRN assim de cara 

2012 Centro de Competências em Software Livre – IFRN – Campus Caicó 

2012 Capacitar Para Educar 

2012 Capacitação em desenvolvimento web com Ruby on Rails 

2012 Educação no Campo: Capacitar para Incluir 

2012 Oficinas de História: formando professores pesquisadores nas comunidades rurais de Caicó 

2012 Projeto Samanaú - Redes de Sensores Sem Fio de Caicó 

Fonte: SUAP, 2019. 

*Os projetos de pesquisa do período de 2009 a 2011 não constam no SUAP. 
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Apêndice 5 – Projetos de pesquisa do IFRN – Campus Avançado Parelhas 

Ano Título do projeto de pesquisa 

2019 
Caracterização química, mineralógica e tecnológica dos resíduos da mineração de pegmatitos do 

município de Parelhas/RN 

2019 Grau de liberação de diferentes tipos de minérios de ferro itabiríticos 

2019 Aprendizagem Baseada em Jogos para Disciplinas com Alto Índice de Insucesso 

2019 
Concentração de scheelita por meio de separação eletrostática: uma inovação tecnológica na recuperação 

do rejeito decorrente do beneficiamento mineral 

2019 Tratamento de água de poço através da radiação solar em Parelhas/RN 

2019 ROPE – Repositório de Objetos de aprendizagem para Pesquisa Educacional 

2018 
Análise da subjetividade humana e pensamento sustentável por meio da implantação do princípio dos 

5R´s 

2018 Cyberbullying no IFRN Parelhas 

2018 
Levantamento do potencial ceramista de Parelhas/RN e as consequências ambientais dessa atividade para 

a região 

2018 Comportamento físico de cristais de quartzo ametista quando submetidos a tratamento térmico 

2017 Estrangeirização da atividade mineral no Seridó do RN 

2017 
Correlação entre o Índice de Resistência por Carga Pontual e Resistência a Compressão Uniaxial para 

alguns Minérios de Sheelita do Estado do Rio Grande do Norte 

2016 Caracterização do rejeito proveniente do beneficiamento de moscovita 

2016 A energia solar, sua tecnologia e as perspectivas para o Brasil 

2016 Caracterização de rejeito de pegmatitos do município de Parelhas/RN 

2015 Sistema de Gestão Acadêmica para Escolas Municipais 

2015 Levantamento dos recursos minerais e potenciais do município de Parelhas/RN 

2015 Filomúsica 

2015 A Construção Material e Simbólica do Campus Parelhas do IFRN. 

2015 Sistema de sinal sonoro escolar automático 

2015 O uso do simulador algodoo no processo de ensino - aprendizagem de física 

Fonte: SUAP, 2019. 
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Apêndice 6 – Projetos de extensão do IFRN – Campus Avançado Parelhas 

Ano Título do projeto de extensão 

2019 Letramento Digital em Equador/RN 

2019 Informática para a melhor idade 

2019 
Direitos humanos na escola, presente: diálogos e práticas reflexivas na comunidade Joazeiro em 

Parelhas/RN 

2019 NUARTE Parelhas 2019 

2019 Robótica educacional infantil 

2019 Núcleo de estudos em robótica e desenvolvimento de sotware - NERDS 

2018 Reciclarte 

2018 Informática para a melhor idade 

2018 Informática básica para crianças e adolescentes 

2018 Núcleo de estudos em robótica e desenvolvimento de sotware - NERDS 

2018 NUARTE Parelhas 2018 

2017 A importância do estudo das Geociências na formação dos estudantes do Ensino Fundamental. 

2017 Inclusão digital para entidades rurais de Parelhas/RN 

2017 Núcleo de Extensão Robótica e Desenvolvimento de Software 

2017 NUARTE Parelhas 2017 

2017 Informática para a melhor idade 

2016 Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Cuidador de Idoso 

2016 Desenvolvendo a matemática na região do Seridó 

2016 Núcleo de Arte Campus Avançado Parelhas 

2016 Núcleo de Extensão em Robótica e Desenvolvimento de Software - NERDS 

2016 
Capacitação em Informática básica para associados da Cooperativa Agrícola do Seridó e Sindicato dos 

Trabalhadores(as) Rurais de Parelhas 

2016 Robótica educacional como ferramenta para inclusão digital 

2016 Proposta para implantação de permacultura urbana no município de Parelhas - RN 

2015 Construindo saberes com a matemática para o desenvolvimento social 

Fonte: SUAP, 2019. 
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Apêndice 7 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas do Campus Caicó (2019-2026) 

Forma / Modalidade Curso 
Previsão de oferta de novas vagas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Especialização/ 

Presencial 

Ensino de Ciências 

Naturais na Educação 

Básica 

40 40 40 40 40 40 40 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação para 

educação 

  40 40 40 40 40 

Moda e Estilo       40 

Licenciatura/Presencial Licenciatura em Física 40 40 40 40 40 40 40 

Tecnologia/Presencial Design de Moda 40 40 40 40 40 40 40 

Subsequente/Presencial 
Vestuário 40 40 40 40 40 40 40 

Eletrotécnica 40 40 40 40 40 40 40 

Integrado/Presencial 

Informática para Internet  40 40 40 40 40 40 

Desenvolvimento de 

Sistemas 
80 40 40 40 40 40 40 

Técnico em Informática 80       

Técnico em Eletrotécnica 40 40 40 40 40 40 40 

Técnico em Vestuário 40 40 40 40 40 40 40 

Técnico em Têxtil 40 40 40 40 40 40 40 

PROEJA FIC 

Instalador Predial de 

Baixa Tensão 
  40 40 40 40 40 

Inspetor de Qualidade   40 40 40 40 40 

Fonte: Adaptado de IFRN (2019a, p. 113). 
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Apêndice 8 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas do Campus Currais Novos (2019-2026) 

Forma/Modalidade Curso 
Previsão de oferta de novas vagas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Especialização/ 

Semi-presencial 

Ensino de Ciência 

Naturais e Matemática 
40 40 40 40 40 40 40 

Relações Étnicos 

Raciais 
  40 40 40 40 40 

Especialização/EaD 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos 
40 40 40 40 40 40 40 

Sistemas para Internet   40 40 40 40 40 

Graduação/Presencial 
Alimentos 40 40 40 40 40 40 40 

Sistemas para Internet 40 40 40 40 40 40 40 

Licenciatura/Presencial Química 40 40 40 40 40 40 40 

Integrado/Presencial 

Alimentos 80 80 80 80 80 80 80 

Informática 40 40 40 40 40 40 40 

Manutenção e Suporte 

em Informática 
40 40 40 40 40 40 40 

PROEJA FIC 

Informática   30     

Alimentos   30     

Química   30     

Técnico EJA 

Manutenção e Suporte 

em Informática 
  60   60  

Alimentos    60   60 

Química     60   

Subsequente/EaD 
Comércio   40 40 40 40 40 

Administração   40 40 40 40 40 

PROITEC 
Diversas áreas 

(projeção) 
800 800 800 800 800 800 800 

Fonte: Adaptado de IFRN (2019a, p. 116). 
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Apêndice 9 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas do Campus Avançado Parelhas (2019-2026) 

Forma / Modalidade Curso 
Previsão de oferta de novas vagas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Integrado/Presencial 
Informática 40 40 40 40 40 40 40 

Mineração   40 40 40 40 40 

PROEJA FIC Operador de Computador       40 

Subsequente/Presencial 
Mineração  40 40 40 40 40 40 40 

Informática 40 40 40 40 40 40 40 

Especialização/ 

Presencial 

Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática 
40 40 40 40 40 40 40 

Educação para as 

Relações Étnico-Raciais 
40 40 40 40 40 40 40 

Fonte: Adaptado de IFRN (2019a, p. 130). 

 


