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RESUMO 

 

A pesquisa que serviu de base para a construção desta tese de doutorado teve como objeto de 

investigação o processo de transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ocorrido durante os dois 

governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Buscou-se refletir sobre as 

razões desse processo em âmbito nacional, para, em seguida, compreender como o mesmo se 

efetivou no referido estado. Por que, esta foi a questão central, as instituições que compõem a 

rede federal de educação profissional, embora já tendo atingindo um nível bastante complexo, 

na sua forma jurídica-institucional, tiveram de ser reconfiguradas para se constituírem em 

Institutos Federais que podem ofertar, desde a formação básica inicial, até cursos de mestrado 

e doutorado? O que provocou esse fenômeno e quais as justificativas para fazê-lo? Na 

experiência da Paraíba, dada a inexistência de fontes secundárias que reconstituam e analisem 

esse processo e a escassez de fontes primárias, salvo alguns documentos oficiais, o que há são 

os relatos orais dos participantes. Por esta razão, foram realizadas entrevistas não estruturadas 

com oito indivíduos, entre gestores e ex-gestores do antigo CEFET/PB, e utilizados também, 

como fonte de dados, a conferência de um representante da  SETEC/MEC, realizada na Paraíba 

no período, e documentos oficiais. O método de análise das entrevistas foi a análise temática, 

de acordo com as orientações de autores como Bardin (1977), Richardson (2013), Bourdieu 

(2012) e Amado (2013). Dentre os apoios teóricos sobre a educação profissional no Brasil, 

destacam-se: Cunha (1991; 2000), Manfredi (2002), Kuenzer (1990, 2015), Pacheco, Pereira, 

Domingos Sobrinho (2010), Pacheco (2011). Sobre representações sociais destacam-se os 

autores Moscovici (2012) e Jodelet (2001). Os resultados indicam que: o processo de 

transformação do CEFET/PB em IFPB reproduziu, em escala micro, a complexidade macro do 

processo de expansão ocorrido em todo o país; não obstante os limites e contradições entre 

discurso e prática de um governo de caráter popular e democrático, o mesmo mostrou ser 

possível introduzir mudanças na estrutura e formato da rede visando atender não só as 

demandas da economia, mas também contribuir para o fortalecimento da cidadania; a análise 

da dimensão psicossocial do fenômeno pesquisado, com base nas representações sociais 

(JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2012)  permitiu melhor compreender as ações dos sujeitos 

engajados no processo evitando reduzi-las a epifenômenos das estruturas econômicas, das 

disputas político-ideológicas ou a meras manifestações de idiossincrasias individuais. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Institutos Federais. Representações Sociais. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The research that served as a basis for the construction of this doctoral thesis had as an object 

of investigation the process of transformation of the Federal Center of Technological Education 

of Paraíba into Federal Institute of Education, Science and Technology that took place during 

the two governments of President Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). It was sought to 

reflect on the reasons for this process at the national level, and then to understand how it took 

place in the said state. Why, this was the central issue, the institutions that make up the federal 

network of professional education, although already having reached a very complex level, in 

their juridical-institutional form, had to be reconfigured to form Federal Institutes that can offer, 

from initial basic training, to master's and doctoral courses? What caused this phenomenon and 

what are the justifications for doing so? In the Paraíba experience, given the lack of secondary 

sources that reconstitute and analyze this process and the scarcity of primary sources, except 

for some official documents, what exists is the oral reports of the participants. For this reason, 

non-structured interviews were conducted with eight individuals, between managers and former 

managers of the former CEFET / PB, and also used, as a data source, the conference of a 

representative of SETEC / MEC, held in Paraíba, besides official documents. The method of 

analysis of the interviews was the thematic analysis, according to the guidelines of authors such 

as Bardin (1977), Richardson (2013), Bourdieu (2012) and Amado (2013). Among the 

theoretical supports on professional education in Brazil, the following stand out: Cunha (1991, 

2000), Manfredi (2002), Kuenzer (1990, 2015), Pacheco, Pereira, Domingos Sobrinho (2010), 

Pacheco (2011). On social representations, the authors are Moscovici (2012) and Jodelet 

(2001). The results indicate that: the transformation process of CEFET / PB into IFPB 

reproduced, on a micro scale, the macro complexity of the expansion process that occurred 

throughout the country; despite the limits and contradictions between the discourse and the 

practice of a government of a popular and democratic nature, it has shown that it is possible to 

introduce changes in the structure and format of the network, in order to meet not only the 

demands of the economy but also to contribute to the strengthening of citizenship; the analysis 

of the psychosocial dimension of the researched phenomenon, based on social representations 

(JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2012) allowed a better understanding of the actions of the 

subjects engaged in the process, avoiding to reduce them to epiphenomena of economic 

structures, political-ideological disputes or mere manifestations of individual idiosyncrasies. 

 

Keywords: Professional training. Federal Institutes. Social representations. 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

La recherche qui a servi de base pour la construction de cette thèse de doctorat a pour objet le 

processus de transformation de Paraíba Enseignement Technologique Centre Fédéral à l'Institut 

Fédéral de l'Éducation, la Science et la Technologie. Ce processus a eu lieu au cours des deux 

gouvernements du président Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010). On a cherché à réfléchir 

sur les raisons de ce processus au niveau national, et en suite de comprendre comment il a été 

accompli dans Paraíba. Pourquoi, ce fut la question centrale, les institutions qui composent le 

réseau fédéral de l'enseignement professionnel, bien qu'ayant déjà atteint un niveau assez 

complexe dans sa forme juridique et institutionnel, devaient être reconfiguré pour constituer 

des institutions fédérales peuvant offrir, de la formation initiale de base aux cours de maîtrise 

et de doctorat? Ce qui a causé ce phénomène et quelles sont les raisons de le faire? Dans 

l'expérience de Paraíba, en l'absence de sources secondaires pour reconstituer et analyser ce 

processus et l'absence de sources primaires, à l'exception de certains documents officiels, il y a 

les histoires orales des participants. Pour cette raison, des entretiens ont été menées non 

structurées auprès de huit personnes, y compris les gestionnaires et les anciens dirigeants de 

l'ex-CEFET / PB, et utilisé également comme source de données, la conférence d’un 

représentant de SETEC / MEC tenue à Paraíba dans cette période, ainsi que des documents 

officiels. La méthode d'analyse des entretiens a été l'analyse thématique, selon les directives 

des auteurs comme Bardin (1977), Richardson (2013), Bourdieu (2012) et Amado (2013). 

Parmi le soutien théorique sur l'enseignement professionnel au Brésil, les auteurs sont les 

suivants: Cunha (1991, 2000), Manfredi (2002), Kuenzer (1990, 2015), Pacheco Pereira, 

Domingos Sobrinho (2010), Pacheco (2011). Sur l’approche des représentations sociales les 

auteurs sont Moscovici (2012) et Jodelet (2001). Les résultats indiquent que: le processus de 

transformation de CEFET / PB dans IFPB reproduit à micro-échelle, la complexité du processus 

d'expansion macro qui a eu lieu dans tout le pays; malgré les limites et les contradictions entre 

le discours et la pratique d'un gouvernement de caractère populaire et démocratique, il a prouvé 

qu'il est possible d'introduire des changements dans le format et la structure du réseau pour 

répondre non seulement aux exigences de l'économie, mais aussi contribuer au renforcement 

de la citoyenneté; l'analyse de la dimension psychosociale du phénomène étudié, en fonction 

des représentations sociales (JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2012), a permis de mieux 

comprendre les actions des individus engagés dans le processus en évitant de les réduire à 

épiphénomènes des structures économiques, les conflits politiques et idéologiques ou de 

simples expressions de idiosyncrasies individuelles. 

 

Mots-clés: Formation professionnelle. Instituts Fédéraux. Les représentations sociales. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que serviu de base para a construção desta tese de doutorado teve como 

objeto de investigação o processo de transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ocorrido no 

bojo do redesenho ou reconfiguração de toda a Rede Federal de Educação Tecnológica levado 

a cabo durante os dois governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva, cuja gestão começou 

em 2003 e terminou em 2010, quando elegeu a sua sucessora a presidente Dilma Rousseff.  

Buscou-se refletir sobre as razões desse processo em âmbito nacional, para, em seguida, 

compreender como o mesmo se efetivou no estado da Paraíba. Por que, esta é a questão central, 

as instituições que compõem a rede federal de educação profissional, embora já tendo atingindo 

um nível bastante diversificado de configurações jurídico-institucional, tiveram de ser 

reconfiguradas em escala maior de complexidade, passando a constituírem os Institutos 

Federais de Educação (IFETs, também dito de forma abreviada), que podem ofertar, daqui por 

diante, não só a formação básica inicial, porém até cursos de mestrado e doutorado? O que 

provocou esse fenômeno e quais as justificativas oficiais para fazê-lo? 

Nas alegações do primeiro documento oficial sobre a mudança em questão, Concepção 

e Diretrizes sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (2008), justificava-

se a novidade em função do cenário de profundas mudanças na economia mundial, com suas 

repercussões no cenário nacional, tais como a intensificação da aplicação da tecnologia 

associada a uma nova configuração dos processos de produção, posto que a linha de montagem 

com a robotização e a automação vinha cedendo lugar à produção integrada e estavam em curso 

mudanças também “nos processos produtivos no que se refere aos métodos de gestão e de 

manutenção. Nas relações comerciais, há abertura e desregulamentação dos mercados de 

praticamente todo o mundo atingido por esse fenômeno” (BRASIL, 2008, p. 12). 

Como ressalta Pereira (2003), o Brasil entrou no Século XX com largo predomínio da 

região sudeste no plano produtivo. Segundo o Departamento de Contas Nacionais do IBGE, no 

ano de 1999, a região sudeste respondeu por 58,3% do PIB brasileiro, dos quais só o estado de 

São Paulo participou com 34,9%. Entretanto, do ponto de vista social, o crescimento econômico 

não logrou êxito no que se refere ao alcance de uma melhor distribuição de renda; segundo o 

Relatório de 2003 do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

distribuição de renda continuava sendo um dos maiores problemas do país; “o estudo do PNUD 

aponta o Brasil como um exemplo de desigualdade. Entre nós, os 10% de domicílios mais ricos 

têm uma renda 70 vezes maior do que a dos 10% de domicílios mais pobres” (PEREIRA, 2003, 
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p. 70). Realidade que, aliada a outros fatores, como, por exemplo, maior investimento público 

em educação, está na base da compreensão do porquê de o país continuar com uma forte 

demanda de mão de obra qualificada, não obstante o desenvolvimento e a modernização de sua 

economia. 

Como mostra a pesquisa Demanda e perfil dos trabalhadores formais do Brasil em 

2007, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a indústria é o setor que 

concentra a maior demanda por trabalhadores com experiência e qualificação profissional. 

“Entretanto, dos 1,592 milhão de novos empregos com carteira assinada que serão criados no 

país, 35,4% devem se concentrar no setor de serviços, seguido da indústria extrativista e de 

transformação, com 28% do total”. A pesquisa revela, ainda, que somente 18,3% do total das 

pessoas que procuram por trabalho no Brasil têm qualificação adequada para imediatamente 

atender ao perfil dos empregos atualmente abertos. O perfil da escolaridade média da mão de 

obra em falta no Brasil concentra-se nos trabalhadores com 9,3 anos de estudos, o que se traduz 

em trabalhadores que estão cursando, no mínimo, o ensino médio. “Por outro lado, ainda é 

tímida a formação de profissionais pela modalidade de educação profissional e tecnológica, 

considerando as 170 mil vagas ofertadas atualmente por essa modalidade”. Isso significa que, 

dos 9,1 milhões de pessoas que buscaram vaga em 2007, apenas 1,7 milhão tinha qualificação 

adequada. Em relação ao contingente de trabalhadores sem qualificação ou experiência 

profissional, a estimativa é que em torno de 7,5 milhões de trabalhadores sem qualificação ou 

experiência profissional procuram emprego em todo o país. Ainda nesse contexto, dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, apesar dos 

avanços do Brasil na cobertura do ensino fundamental e médio nas últimas décadas, “a parcela 

de jovens com baixa instrução ainda é expressiva: quase 30% dos brasileiros entre 18 e 25 anos 

não têm sequer oito anos de estudo”. Esses dados criam um descompasso em relação à 

tendência que já se observa na realidade produtiva, de estabelecer como exigência mínima de 

qualificação o ensino médio completo (atualmente, 12 anos de estudo): “Cumpre ressaltar, 

também, que o Brasil possui a quinta maior juventude no mundo, sendo que, aproximadamente, 

apenas 50% estudam e, destes, 56% apresentam defasagem idade/ano.” (POCHMANN, apud 

PACHECO, 2011, p. 29). 

As pressões do desenvolvimento econômico, mas não apenas essas, como defenderemos 

mais adiante, levaram, em 1978, à transformação das Escolas Técnicas Federais do Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro em Centros Federais de Educação Tecnológica, as primeiras a 

se transformarem em autarquias federais e ofertar o ensino profissionalizante para além do nível 

médio e técnico, agora com os cursos de tecnólogos, o que não ocorria com as Escolas Técnicas. 
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Com a mudança, passam a ofertar o ensino médio, a qualificação e requalificação de nível 

básico, o ensino técnico e o ensino superior de graduação e de pós-graduação (Engenharia, 

Superior de Tecnologia e Formação de Professores) e atuar na produção de pesquisa e na 

extensão. Essa largada à frente das demais instituições refletiu o peso da influência e relevância 

desses estados na dinâmica das demandas e disputas econômicas que marcam a história do país. 

Por esta razão, as demais instituições da rede, Escolas Técnicas Federais (ETFs) e Escolas 

Agrícolas Federais (EAFs) somente começaram a ser transformadas em CEFET pela Lei 8.948, 

de 8 de dezembro de 1994, que instituiu o Sistema Nacional de Educação Tecnológica – 

portanto, anos depois, e isso ocorreu de modo gradativo, posto que conjunturas políticas e 

econômicas desfavoráveis acabaram tornando mais lento esse processo. 

Contudo as pressões para a reconfiguração da rede não pararam por aí. Nesse ritmo 

bastante diferenciado, criação dos primeiros CEFETs em 1978, autorização legal, em 1994, 

para transformação das demais instituições em CEFETs, o que foi acontecendo gradativamente 

e envolvendo realidades de centros urbanos e meio rural, o CEFET Paraná, em 2005, deu mais 

um passo adiante e se transformou na primeira Universidade Tecnológica do país, já no período 

da gestão Luís Inácio Lula da Silva. Não obstante a diferença entre o tempo de cada mudança 

e a realidade de cada instituição os eventos aqui mencionados indicam uma pressão, que parece 

se manter constante, para a reconfiguração da rede. O que vai aparecer mais fortemente durante 

as gestões do governo Lula, momento em que se constrói a proposta de transformação de todas 

as instituições em Institutos Federais. 

Procuramos mostrar, no caso da transformação de CEFET/PB em IFPB, que esse 

processo possui uma complexidade muito maior e precisa ser analisado para além do viés 

exclusivamente econômico. Na sua produção estão presentes fatores econômicos, sem dúvida, 

políticos também, mas que precisam ser observados nas dimensões macro e micro, posto que 

essas produzem efeitos diferentes1, e processos psicossociais de compreensão do fenômeno nos 

quais os indivíduos vão projetar as especificidades de suas subjetividades. Por esta razão, 

mesmo que não o façamos em profundidade, apoiamo-nos na teoria das representações sociais 

de Serge Moscovici (2012), posto que essa procura dar conta dos conhecimentos de senso 

comum coletivamente construídos e compartilhados e que servem como uma espécie de guia 

para a ação dos sujeitos com relação à determinado objeto. Como define Jodelet (2001), as 

                                                        
1 “Desde que o “Brazil” é Brasil, desde que inventou para si um sentido próprio e autônomo como nação, a história 

do país vem se afirmando, também, como uma longa narrativa de lutas, violência, reivindicação de autonomia e 

igualdade, busca por direitos e construção de cidadania. Essa história é a um só tempo comum e diferente, e nada 

tem de evolucionária, no sentido de aglutinar de modo crescente, progressivo e previsível uma série de fatos e 

dados. (SCHWARCZ, 2015, p. 499). 
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representações sociais são construídas porque precisamos saber como nos comportar no mundo, 

física e intelectualmente, e saber como dominá-lo, identificando e resolvendo os problemas que 

se apresentam. Frente a um mundo de objetos, pessoas, acontecimentos e ideias, não atuamos 

como autômatos, nem estamos isolados num vazio social, “partilhamos esse mundo com os 

outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para 

compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo”.  Eis por que, enfatiza esta autora, parceira 

intelectual de Moscovici por toda sua vida, as representações sociais são tão importantes na 

vida cotidiana: “Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes 

aspectos da realidade diária, no modo de interpretar aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles de forma defensiva” (JODELET, 2001, p. 46). 

No caso da Paraíba, dada a inexistência de fontes secundárias que reconstituam e 

analisem esse processo e a escassez de fontes primárias a serem consultadas, salvo alguns 

documentos oficiais, o que há são os relatos orais de seus participantes. Por esta razão, optamos 

pela entrevista não estruturada que permitisse aos entrevistados “contar a sua história” e versão 

dos acontecimentos. Como diz Richardson (1999), a entrevista não estruturada, também 

chamada de entrevista em profundidade, em vez de pedir aos sujeitos para responderem a 

perguntas por meio de diversas “alternativas pré-formuladas, visa obter do entrevistado o que 

ele considera como aspectos mais relevantes de determinado problema: as suas descrições de 

uma situação em estudo”. (RICHARDSON, 1999, p. 208). Ou ainda como diz Amado: 

[...] a entrevista não estruturada parte de uma noção de grande complexidade do 

comportamento humano, pelo que procura entendê-lo sem que para isso avance 

categorias prévias e delimitadoras da investigação (...). As perguntas derivam da 

interação, não existindo, qualquer grelha prévia de questões, respeitando-se, pelo 

contrário, a lógica do discurso do entrevistado – o que exige muita competência e 
sensibilidade por parte do investigador. Este tipo de entrevistas é muito utilizado em 

áreas pouco exploradas do conhecimento científico ou sobre as quais o investigador 

pretende centrar-se nas narrativas/ perspectivas dos participantes, sem partir de 

enquadramento conceptual prévio. (AMADO, 2013, p. 209) 

 

Esta opção metodológica não elimina, como diz Bourdieu, ao contrário do sonho 

positivista de uma perfeita “inocência epistemológica”, o esforço de tentar conhecer “os efeitos 

que se pode produzir sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária que 

está no princípio da troca”, especialmente pela maneira de se apresentar a pesquisa, pelos 

estímulos dados ou recusados, dentre outros aspectos. Afinal é o pesquisador que inicia o jogo 

e estabelece a regra do jogo, é ele quem, de modo geral, atribui à entrevista, “de maneira 

unilateral e sem negociação prévia, os objetivos e hábitos, às vezes mal determinados, ao menos 

para o pesquisado.” (BOURDIEU, 2012, p. 695).  
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Estas advertências são úteis para termos ciência do nosso papel ativo na condução da 

entrevista, sobretudo quando abordamos o resgate de um evento numa instituição da qual 

fazemos parte desde 1976, quando ingressamos como aluno do Curso Técnico em 

Eletrotécnica, tornamo-nos professor em 1996, inicialmente na Unidade de Ensino 

Descentralizada (UNeD) da cidade de Cajazeiras, extensão da ainda Escola Técnica Federal da 

Paraíba, assumimos cargos de gestão e hoje lecionamos no campus central do IFPB2.  

Foram realizadas oito entrevistas, entre 7 e 14 de setembro de 2016, devidamente 

gravadas com a autorização dos gestores, os quais assinaram também o “termo de 

consentimento livre e esclarecido”, e a duração girou em torno de setenta minutos. Os 

entrevistados têm formação diversa, distribuída entre engenheiros (2),  administradores (2), 

técnicos administrativo/Pedagogo (1), licenciado em História (2), licenciado em Matemática 

(1). Isto foi bastante positivo porque permitiu-nos ter uma visão diversificada dos primórdios 

do IFPB. Utilizamos também, como fonte de dados primários, o discurso (uma palestra) do 

professor Getúlio Ferreira, realizada em 22 de fevereiro de 2008, no ainda CEFET-PB, posto 

que o mesmo era, no período considerado, professor vinculado ao CEFET/RN, e, no momento 

da criação dos Institutos, ocupava cargo de direção na SETEC/MEC e foi um dos responsáveis 

pela condução de todo o processo, pelo menos nos seus primeiros anos. O professor Getúlio 

Ferreira foi ao CEFET/PB, em fevereiro daquele ano, a fim de realizar o primeiro encontro 

oficial sobre os IFs e na condição de representante do secretário da SETEC/MEC, Eliezer 

Pacheco. 

Quanto ao plano da exposição, este texto está estruturado da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo, fazemos uma breve alusão às origens da formação profissional, desde a 

Colônia, quando não havia uma preparação formal e estruturada com essa finalidade, e, em 

seguida, focamos a atenção na criação das Escolas de Aprendizes Artífices, quando, de fato, o 

país passou a ter uma rede de ensino profissional, embrião de tudo o que conhecemos até os 

dias atuais. Ao final, tecemos considerações sobre o processo nacional, chamando a atenção 

                                                        
2  Acompanhamos a trajetória da instituição desde a década de 1970. Fomos alunos do Curso Técnico em 

Eletrotécnica de 1976 a 1978; em meados de 1996 prestamos concurso público para ainda Escola Técnica Federal 

da Paraíba, sendo classificado e assumindo a função de professor na Unidade de Ensino Descentralizada (UNeD) 

da cidade de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, onde permanecemos por oito anos; com base na Portaria nº 

374/96-GD, de 19 de setembro de 1996, fomos nomeados professor de Ensino de 1º e 2º Graus, Classe C, Nível 

01 do Quadro Permanente de Pessoal da escola Técnica Federal da Paraíba; de 2002 a 2003, assumimos a 
Gerência Educacional do Ensino Médio da Unidade Descentralizada de Cajazeiras (UneD) Cajazeiras-PB (hoje 

Campus Cajazeiras); de 2004 a 2006, a convite do Diretor Geral do CEFET-PB, fomos transferidos para a capital 

João Pessoa e assumimos na Unidade de João Pessoa (hoje Campus João Pessoa) a Coordenação Técnico-

Pedagógica (COTEPE). Atualmente lecionamos nos Cursos Técnicos Integrados, Subsequentes e no Curso 

Superior de Licenciatura em Química. 
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para o contexto histórico de criação dessa rede, e concluímos com uma breve recuperação desse 

processo no estado da Paraíba. 

No segundo capítulo, refletimos sobre as razões do processo de criação dos IFs em 

âmbito nacional, para, em seguida, fazer o mesmo com o estado da Paraíba. Procuramos 

responder por que, mais uma vez, as instituições da rede federal de educação profissional, 

embora já tendo atingindo um nível bastante diversificado de configurações jurídico-

institucional, tiveram de ser reconfiguradas em escala maior de complexidade, passando, 

doravante, a ofertar não só a formação básica inicial, porém até cursos de mestrado stricto 

sensu? O que provocou esse fenômeno e quais as justificativas oficiais para fazê-lo? 

No terceiro capítulo, analisamos os relatos dos oito gestores, procurando reconstituir, 

fundamentalmente a partir dos temas evocados pelos mesmos, como se deu o processo aqui 

investigado e como todos o viram e o avaliam na atualidade. 

O quarto capítulo, que denominamos “O processo ainda não acabou”, exploramos mais 

amplamente os temas e questões levantadas pelos gestores, com destaque para as dificuldades 

dos mesmos em incorporar uma novidade sobre a qual pouco ou nada se sabia e nem mesmo 

Brasília tinha toda clareza a respeito. O que põe em evidência o entrelaçamento dos processos 

cognitivos com os emocionais e serve de alerta, no nosso entender, às análises que pretendem 

reduzir a compreensão desse período da história da educação profissional unicamente à sua 

dimensão econômica, político-ideológica ou exclusivamente racional. Por isso o apoio na teoria 

de Serge Moscovici e não, advertimos, uma análise ampla das representações sociais aí 

envolvidas. Por último, enunciamos a nossa tese, segundo a qual o processo de transformação 

do CEFET/PB em IFPB permite-nos defender que: a) o mesmo reproduz, em escala micro, a 

complexidade macro do processo de expansão ocorrido em todo o país, no tocante às suas 

tensões, contradições, ambiguidades, disputas e tramas político-institucionais; b) demonstra 

que, mesmo nos limites das contradições entre discurso e prática de um governo de caráter 

popular e democrático decorrentes igualmente das tensões e ambiguidades de nossa construção 

democrática, é possível, sim, introduzir mudanças na estrutura e formato da rede que a desafiem 

e façam melhor adequar-se não só às demandas da economia, mas também colaborar de forma 

efetiva na construção da cidadania; c) incorporar à análise dos processos de mudança a sua 

dimensão psicossocial ajuda a melhor compreender as ações dos sujeitos engajados nas mesmas 

e não reduzi-las a epifenômenos das estruturas econômicas, das disputas político-ideológicas 

ou a meras manifestações de idiossincrasias individuais. 

Como de praxe, encerramos com as Considerações Finais, fazendo uma síntese geral de 

toda a exposição e apontando para novas questões de pesquisa.  
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CAPÍTULO I  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NA PARAÍBA: 

ANTECENDENTES 

 

 Iniciamos a exposição dos resultados da nossa pesquisa sobre o redesenho ou 

reconfiguração da Educação Profissional no estado da Paraíba trazendo à luz alguns aspectos 

que consideramos importantes para a compreensão das mudanças atuais. Para tanto, fazemos 

uma breve alusão à origens da formação profissional, desde a Colônia, quando não havia uma 

preparação formal e estruturada com essa finalidade, e, em seguida, focamos nossa atenção na 

criação das Escolas de Aprendizes Artífices, quando, de fato, o país passou a ter uma rede de 

ensino profissional, embrião de tudo o que conhecemos até os dias atuais. Fazemos então 

considerações sobre o processo nacional, chamando a atenção para o contexto histórico de 

criação dessa rede, e concluímos com uma breve recuperação desse processo no estado da 

Paraíba. 

 

1.1 Os primórdios da educação profissional no Brasil 

 

A ideia e necessidade da educação profissional no Brasil não é nova e remonta ao 

período colonial posto que, como destaca Cunha (2005b), nessa época, a Companhia de Jesus 

já dispunha dos irmãos coadjutores, empregados no desempenho dos mais variados ofícios, nas 

tarefas religiosas (sacristãos), os padres dedicados exclusivamente ao trabalho religioso e nos 

ofícios mecânicos (alfaiates, sapateiros, pedreiros, ferreiros, enfermeiros, etc.). A raridade de 

artesãos na Colônia obrigou os jesuítas a trazerem irmãos oficiais, a fim de praticarem aqui suas 

especialidades como, também, e principalmente, “para ensinarem seus misteres a escravos, 

homens livres, fossem negros, mestiços e índios” (p.32). 

No Brasil Colônia, enquanto os filhos dos colonizadores recebiam uma educação de 

caráter humanístico-intelectual, os escravos exerciam ofícios elementares, aprendidos na 

própria prática laboral. Esta diferenciação refletia o preconceito contra o trabalho manual, 

herança da Antiguidade Clássica, que exerceu influência marcante na formação da cultura 

brasileira. É ilustrativa a referência feita por Cunha (2005b) à palavra trabalho, ao destacar que 

a mesma é derivada do termo latino tripalium, designativo de um instrumento de tortura feito 

de três paus, de confecção semelhante à canga que se punha nos bois para propiciar a tração de 

carga.  

O trabalho manual era considerado uma atividade indigna para o homem branco e livre, 

portanto atividades artesanais e manufatureiras, como a carpintaria, a serralheria, a construção, 

a tecelagem, entre outras, eram repudiadas por se tratarem de ocupações de escravos. A 
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discriminação contra esse tipo de atividade e contra aqueles que a desempenhavam levava 

muitos a rejeitarem determinadas profissões. Os ofícios eram ensinados aos jovens e às crianças 

que não tivessem opção, como aqueles oriundos das Casas da Roda 3 , garotos de rua e 

delinquentes.  

O ensino de ofícios preparava aprendizes para o artesanato, a manufatura e a indústria. 

A educação artesanal era desenvolvida por meio de processos não-sistemáticos, em que o 

aprendiz obtinha experiência na atividade produtiva, ao lado de um mestre de ofício, em sua 

oficina, levando-o gradualmente ao domínio do ofício. Existiam, no entanto, algumas normas 

prescritas pelas corporações de ofício, as quais regulamentavam a aprendizagem artesanal, 

como, por exemplo, o limite de três aprendizes por mestre, duração da aprendizagem e 

remuneração do aprendiz. O objetivo principal das corporações era controlar o mercado de 

trabalho, certificando os indivíduos capazes de desempenhar o ofício.  

A respeito da distinção entre educação artesanal, industrial e manufatureira, Cunha 

(2005b) ressalta que, enquanto na educação artesanal a finalidade, ao menos tendencial, é que 

o aprendiz possa vir a ser um mestre de ofício e futuro proprietário de sua própria oficina, na 

educação industrial a finalidade é um posto bem delimitado numa divisão complexa de trabalho, 

como trabalhador assalariado. A educação manufatureira, por sua vez, ocupa uma posição 

intermediária entre as duas, e não possui um caráter distintivo em termos pedagógicos. É o caso 

de processos educacionais orientados tanto para o trabalho artesanal, quanto para a produção 

industrial, ainda que incipiente. Um bom exemplo disso foram as Escolas de Aprendizes 

Artífices, das quais falaremos a seguir, pelo menos nos primeiros anos de sua criação, uma vez 

que ministravam um ensino orientado tanto para atividades artesanais, como a sapataria e 

alfaiataria, e industriais, como a tornearia mecânica.  

Uma distinção importante do aprendizado dos ofícios é que o mesmo não era realizado 

no espaço escolar, mas nos engenhos, nas minas, nos colégios e moradias dos jesuítas, nos 

arsenais de marinha e nas corporações. Essa aprendizagem não institucionalizada dos ofícios 

mecânicos visava a atender, sobretudo, às demandas sociais, às preconizações legais e à busca 

de ordenação de uma sociedade que se moldava no Antigo Regime português e na concepção 

                                                        
3 “A “roda” era uma invenção medieval trazida para o Brasil Colônia, onde desempenhou importante papel na 

destinação de crianças enjeitadas, um subproduto do regime escravista. Consistia numa janela de hospital, 

convento ou casa de caridade, na qual se fixava um cilindro com aberturas nos lados (roda) que girava sobre um 

eixo vertical, de modo que uma pessoa, passando pela rua, podia depositar aí uma criança, sem ser vista do lado 
de dentro. Girando-se a “roda”, a criança era retirada do lado de dentro do edifício. Era uma forma socialmente 

institucionalizada de se abandonar uma criança aos cuidados de uma entidade caritativa, mais tolerada do que 

largá-la nas escadarias das igrejas. Os largados nas “rodas” eram, basicamente, os filhos dos escravos que 

desejavam vê-los libertos (o alvará de 31 de janeiro de 1775 declarava livres as crianças negras aí colocadas).” 

(CUNHA, 2005b, p. 23). 
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corporativa de organização social. Outro aspecto distintivo importante é que a preparação do 

trabalhador mecânico significava formá-lo na concepção corporativa de ordem pública, bem 

como dar-lhe formação prática e rudimentos de leitura e escrita. É o que veremos mais 

amplamente quando ocorre a criação das escolas produto do decreto presidencial de Nilo 

Peçanha. 

 

1.2 Alguns aspectos do contexto histórico de institucionalização da educação profissional no 

Brasil 

 

Antes de passarmos ao surgimento das Escolas de Aprendizes Artífices, faz-se 

necessário resgatar alguns aspectos do contexto histórico da época, porquanto as mesmas vão 

surgir também como produto de uma sociedade mergulhada em profundas transformações e 

forte tensão política. E isto porque o dinamismo da economia cafeeira e a vigorosa expansão 

industrial experimentada pelo Estado de São Paulo nas primeiras décadas do século passado, 

transformou a região paulista e a sua capital num importante polo de atração populacional com 

taxas altíssimas de crescimento. As necessidades educacionais do Estado paulista e do país só 

aumentavam, nesse período, dadas as altas taxas de crescimento demográfico de algumas 

regiões e as necessidades geradas pelo crescimento econômico que, ainda no início do século 

XX, atraía imigrantes e seus descendentes. Em consequência, por mais que se abrissem novas 

escolas, o ritmo do crescimento populacional parecia tornar nulos os esforços das autoridades 

de então. 

Nessa época também o crescimento da população em algumas capitais brasileiras estava 

diretamente ligado ao aumento do número de operários que passava a ocupar as vagas de 

trabalho na indústria e nas pequenas oficinas dessas cidades, além do fluxo migratório e 

imigratório que dinamizava o movimento populacional. Sobre esse tema, vale lembrar que o 

Censo de 1920 já apontava como mão de obra estrangeira cerca de 44% dos trabalhadores 

operários nas fábricas de São Paulo.  

 

Sendo assim, um conjunto de elementos passou a pressionar diretamente qualquer 

política pública relacionada ao oferecimento de educação para as camadas mais 

pobres da população: a necessidade de escolarização das novas zonas rurais e urbanas, 

locais geralmente habitados pelas classes mais pobres; crescimento vertiginoso da 

população exigindo a expansão da rede escolar; mais escolas para viabilizar a 

integração dos imigrantes e dos seus filhos na vida social do país, fator de preocupação 

das classes dirigentes em função do maior engajamento dos operários em 
organizações de orientação político-ideológico contestatórias da ordem. 

(CARVALHO, 2014, p. 5) 
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Muito embora a indústria fosse de caráter ainda incipiente, considerando-se o país como 

um todo, Fonseca (1961) chama a atenção para o grande número de empresas registradas, da 

Proclamação da República até 1909. Houve, na verdade, uma febre de empreendimentos que 

prometiam fortunas fáceis, estimuladas pela política econômica chamada de “encilhamento”4, 

conduzida pelo Ministro da Fazendo, Rui Barbosa. Mesmo assim, passada a conjuntura de crise 

do “encilhamento”, a nação se credenciou para o processo de industrialização, não só devido 

ao aumento do número de empresas, mas também devido às novas exigências de qualificação 

para  os operários e trabalhadores em geral.  

Em relação à dimensão social das transformações, reinava um clima de inquietação e 

agitação. O crescimento desordenado das cidades, a concentração de populações com origens 

diversas (rural, urbana, estrangeira), a gestação de uma classe trabalhadora fabril, aliada ao 

surgimento de fortes movimentos reivindicatórios, a desordem provocada pelas populações que 

se encontravam desocupadas, marginalizadas, mendigando e roubando pelas ruas, a perda de 

controle dessa situação pelos governantes da capitais das Províncias, tudo isso gerava, 

sobretudo nas elites dominantes, o medo das multidões:  

 

É a partir desse espectro – do medo que causa a multidão – absorvido pelas elites 

brasileiras, desde Rui Barbosa a outros, dos acontecimentos e experiências vividas em 

grandes cidades, como Londres, Paris, que se estrutura toda uma política 

governamental baseada na construção de asilos, hospícios, arsenais militares, prisões, 

casas correcionais e escolas profissionais, justamente para conter os vadios e 

desocupados dentro de certo controle. Trata-se do início da submissão 

institucionalizada para evitar o perigo da desordem social. (FERREIRA, 1994, p. 11) 

 

É neste contexto conturbado e tenso e tendo como referência o que se passava nas 

grandes cidades europeias que, no seio do Estado brasileiro, passa a predominar uma visão da 

realidade que vê na educação a estratégia mais plausível de enfrentamento das demandas da 

industrialização emergente e de retomada da “ordem”. Impõe-se, assim, uma reconfiguração do 

sistema educacional escolar e a organização da educação profissional. Como destaca Manfredi 

(2002, p. 79), “Os destinatários não eram apenas os pobres e os “desafortunados”, mas, sim, 

aqueles que, por pertencerem aos setores populares urbanos, iriam se transformar em 

trabalhadores assalariados.” Necessitava-se, então, de um processo institucionalizado de 

qualificação e disciplinamento dos trabalhadores livres dos setores urbanos.  

                                                        
4 Nos primeiros anos após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca se deparava com um Brasil possuidor 

de uma estrutura econômica arcaica, baseada no café e um retrógrado sistema financeiro. Para mudar tal situação, 

o Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou uma política que visava estimular a industrialização e o 

desenvolvimento brasileiro, porém acabou desencadeando uma das mais graves crises econômicas vividas pelo 

Brasil. 
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[...]. Num clima de movimentos de contestação social e política, o ensino profissional 
foi visto pelas classes dirigentes como um antídoto contra o apregoamento das ideias 

exóticas das lideranças anarco-sindicalistas existente no operariado brasileiro, o qual, 

na época, era formado por imigrantes estrangeiros. (MANFREDI, 2002, p. 79-82) 

 

1.3 A institucionalização da educação profissional no Brasil 

 

O presidente Nilo Peçanha é considerado o pai da Educação Profissional no Brasil. 

Nascido no dia 3 de outubro de 1867, na Freguesia de Nossa Senhora da Penha do Morro 

(município de Campos, Rio de Janeiro), iniciou o Curso Ginasial no Lyceu Industrial de 

Campos, 1884, e o concluiu no Colégio Alberto Brandão, na cidade do Rio de Janeiro, para 

onde se transferiu e fez o curso de Humanidades. Formou-se em Direito pela Faculdade de 

Ciências Sociais do Recife, capital de Pernambuco, em 1887, e iniciou sua carreira política aos 

24 anos, ao ser eleito para a Assembleia Constituinte de 1890 e, em 1903, foi eleito 

sucessivamente senador e presidente do estado do Rio de Janeiro, permanecendo nesse cargo 

até 1906, quando foi eleito vice-presidente de Afonso Pena, sexto presidente do país (1906-

1909).  Com a morte deste, Nilo Peçanha se tornou o sétimo presidente, permanecendo no cargo 

de junho de 1909 a novembro de 1910. 

Foi durante o seu curto mandato que a educação profissional começou a ganhar os 

contornos que a fizeram consolidar-se ao longo das décadas seguintes, ao assinar, em 23 de 

setembro de 1909, o Decreto 7.566. Esse tinha, dentre outros objetivos, apaziguar os ânimos da 

sociedade e dar a possibilidade ao Brasil, assim como fizeram a Europa e os Estados Unidos, 

de ofertar uma educação que qualificasse adequadamente a mão de obra nativa, mesmo que o 

foco fosse prioritariamente às demandas do desenvolvimento econômico. Com o Decreto 7.566 

foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados da República, as 

quais se destinavam a ofertar o ensino profissional primário gratuito. Na exposição de motivos 

do referido decreto considerava-se.  

 

[...] que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela 

existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como 

fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola 

do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da República formar 

cidadãos úteis à Nação. (BRASIL, 1909)  

Essas escolas traduziam de forma clara, uma filosofia, uma nova maneira de encarar o 

desenvolvimento nacional e também uma nova política educacional, que se estenderia ao 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1906
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Pena
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econômico e o social, contribuindo e elevando os anseios de uma nação que começava a se 

preocupar com a educação voltada à formação para o trabalho. Vislumbrava-se um processo de 

industrialização, em que o caminho para a “grandeza da pátria” estaria aberto pelo binômio 

educação e trabalho. Nas palavras de Cunha (2000, p. 94), essas escolas passaram a formar, 

desde a sua criação, todo um sistema escolar, pois estavam submetidas a uma legislação que as 

distinguia das demais instituições de ensino profissional mantidas por particulares (fossem 

congregações religiosas ou sociedades laicas) e por governos estaduais e, além disso, 

diferenciavam-se até mesmo de instituições mantidas pelo próprio governo federal: “Em suma, 

as escolas de aprendizes artífices tinham prédios próprios, currículos e metodologias próprios, 

alunos, condições de ingresso e destinação esperada dos egressos que as distinguiam das 

instituições de ensino elementar.” (ibid.). 

A partir de então, o ensino profissionalizante se expandiu e consolidou como exigência 

institucional: em 1927, o Congresso Nacional sancionou o Projeto de Fidélis Reis5 que previa 

o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país; com a criação, em 14 de novembro 

de 1930, do Ministério da Educação e Saúde Pública foi estruturada a Inspetoria do Ensino 

Profissional Técnico, que passou a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, antes 

ligadas ao Ministério da Agricultura. Essa Inspetoria foi transformada, em 1934, em 

Superintendência do Ensino Profissional. Seguiu-se, então, 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. A Constituição brasileira de 1937 

destaca-se por ter sido a primeira a tratar especificamente de ensino técnico, profissional e 

industrial, estabelecendo no artigo 129:  

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do 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 de 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. (FONSECA, 1961, p. 26) 

 

Assim, em 13 de janeiro de 1937, foi assinada a Lei 378 que transformava as Escolas 

de Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional de todos os 

                                                        
5 Deputado federal Fidélis Reis, vinculado ao Partido Republicano Mineiro do município de Uberaba/MG e região 

do Triângulo Mineiro, autor da lei que levou seu nome – Lei Fidélis Reis – que criou a obrigatoriedade do ensino 

profissional industrial no país, a partir de 1927, em escolas mantidas e subvencionadas pelo governo. 
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ramos e graus. Na sequência, em 1941, vigorou uma série de leis conhecidas como a “Reforma 

Capanema” que remodelou todo o ensino no país e tinha como principais destaques: o ensino 

profissional ser considerado como de nível médio; condicionar o ingresso nas escolas 

industriais à realização de exames de admissão; os cursos serem divididos em dois níveis, 

correspondentes aos dois ciclos do novo ensino médio: o primeiro compreendendo os cursos 

básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria; o segundo ciclo o curso técnico 

industrial, com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e 

envolvendo várias especialidades.  

Com o Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, as Escolas de Aprendizes Artífices 

foram transformadas em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação 

profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir desse ano, também iniciou-se, 

formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país como 

um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar 

no ensino superior em área equivalente à da sua formação. 

Paralelamente à rede federal de educação profissional, foi criado nesse mesmo ano de 

1942, pelo Decreto-Lei 4.048, do então presidente Getúlio Vargas, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) com a missão de formar profissionais para a incipiente 

indústria nacional. O decreto estabelecia que a nova instituição de educação profissional seria 

mantida com recursos dos empresários e administrada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). No berço dessa iniciativa, estiveram os empresários Euvaldo Lodi, então presidente da 

CNI, e Roberto Simonsen, que, na época, presidia a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP). 

Durante a ditadura do Estado Novo, permaneceu uma certa ambiguidade entre o Estado 

e os setores privados sustentada pela necessidade tanto da burguesia industrial quanto financeira 

de formar os seus quadros em tempo curto, com melhor qualidade e mais afinada com a cultura 

do capital, para se contrapor ao pensamento contestatório do operariado emergente. Por essa 

razão, afirma Manfredi (2002), o modelo educacional, a partir de 30, colocou em disputa a 

hegemonia do plano ideológico cerceando e enquadrando institucionalmente as associações de 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que possibilitava a construção de um sistema paralelo de 

formação profissional, que décadas depois passou a formar o chamado “Sistema S” (SENAI, 

SESI, SENAC, dentre outras)6, o qual possibilitou a montagem de um sistema corporativista de 

                                                        
6 Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar ao conjunto de onze instituições de interesse 

de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira.<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_s>. 
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representação sindical, provocando o enfraquecimento da organização dos trabalhadores. Nesse 

contexto histórico, os empresários fundadores do Senai encabeçaram a redação da Carta da Paz 

Social, documento que estabelecia princípios e medidas para o custeio de serviços sociais para 

os trabalhadores com recursos patronais. Propôs-se, então, a “humanização” das relações entre 

patrões e empregados, através da criação de serviços sociais da indústria e do comércio, e 

também a melhoria individual e da qualidade de vida do trabalhador, por meio de incentivos à 

boa alimentação, à alfabetização, a cuidados com a saúde e higiene, à cultura, ao lazer e esporte. 

Daí surgiu o Serviço Social da Indústria (SESI) fundado em julho de 1946. 

Sobre a criação do Senai, Weinstein (2000) diz que a mesma resultou da carência cada 

vez mais crescente de operários, devido ao aumento da produção industrial e a redução da 

imigração, em consequência da segunda da guerra. No caso do Sesi, este surge muito mais em 

função da mobilização do operariado no pós-guerra, causada, em parte, pelo problema da 

carestia e pela ascensão política dos comunistas. A fundação de ambas deu à liderança industrial 

a oportunidade sem igual de estabelecer programas e atividades visando à racionalização do 

ambiente industrial, tanto dentro como fora da fábrica.  

 
Os decretos-leis que criaram o Senai e o Sesi e a legislação posterior regulamentando 

esses novos órgãos traçaram apenas um esboço muito geral das suas estruturas. Os 

decretos do governo, embora bastante explícitos quanto à composição dos órgãos 

administrativos e aos meios de financiamento, descreveram as respectivas missões de 

maneira muito vaga. Assim, as formas definitivas que o Senai e o Sesi assumiram 

mostraram-se flexíveis o bastante para enfrentar conjunturas de mudanças políticas, 

econômicas e ideológicas, mas os contextos que deram origem a esses dois órgãos 

explicam as suas duradouras características institucionais. (...). As próprias estruturas 

do Senai e do Sesi, à semelhança de sua estrutura de representação sindical, 

obviamente excluíam as organizações operárias de uma participação direta e 

restringiam o papel dos representantes do governo, deixavam os industriais e os seus 
técnicos de mão livres para dirigir esses órgãos, mantendo suas características básicas, 

mesmo em contextos sociais em rápido processo de mudança. (WEINSTEIN, 2000, 

p. 135) 

 

Não obstante essa visão expressa por Weinstein, e para concluir esta alusão à origem do 

Sistema S, não é demasiado atentar para o alerta feito por Manfredi (2002) quanto ao fato de 

considerarmos hoje essas instituições como simples aparatos ideológicos a serviço do 

empresariado, posto que, como todos os outros sistemas educativos, constituem-se em palco de 

contradições, de tensões e de lutas internas, em que diferentes visões de mundo, de sociedade 

e de educação se defrontam: “Essa nossa afirmação, contudo, não exclui a importância do 

debate acerca de sua ambiguidade institucional: sistemas que têm gestão privada prestando 

serviço de natureza pública, com recursos também de natureza pública.” (p. 188).  
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 De volta às observações sobre o sistema federal de ensino profissional, a relação 

demandas político-econômicas / demandas educacionais impuseram, no ano de 1959, a 

transformação das Escolas Industriais e Técnicas em autarquias, agora com a nomenclatura 

Escolas Técnicas Federais. Dessa forma, essas instituições adquiriram autonomia didática e de 

gestão e intensificaram a formação de técnicos, mão de obra indispensável ante a aceleração do 

processo de industrialização, impulsionado pela conjuntura do governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961). Neste período, a indústria automobilística surge como o grande ícone 

da consolidação da indústria nacional. O Plano de Metas do Governo JK, nesses cinco anos, 

prevê investimentos maciços nas áreas de infraestrutura, por isso, à produção de energia e ao 

transporte são conferidos 73% do total dos investimentos, e, pela primeira vez, contempla-se o 

setor de educação com 3,4% do total de investimentos previstos. O objetivo maior era a 

formação de profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do país.   

Passado esse período e já na década de 1970, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira - LDB, nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971, tornou, de maneira compulsória, técnico-

profissional, todo currículo do segundo grau, no intuito de formar, em regime de urgência, o 

maior número possível de técnicos. O país vivia, então, a conjuntura do chamado “Milagre 

Brasileiro” (1969-1973) e o PIB saltara de 9,8%, em 1968, para 14%, em 1973, embora, 

paradoxalmente, continuasse aumentando a concentração de renda e a desigualdade. Dada a 

urgência de formação de técnicos, as Escolas Técnicas Federais tiveram de aumentar 

expressivamente o número de matrículas e implantar novos cursos. Como bem ressaltam 

autores nacionalmente referenciados, a exemplo de Cunha (1991) e Romanelli (1989), o ensino 

profissionalizante compulsório não funcionou como desejado, nem nas escolas públicas, nem 

nas escolas privadas, por razões que fogem ao objetivo deste capítulo explorar. 

Por último, do ponto de vista das transformações e redefinições da nomenclatura das 

instituições que compõem o sistema federal de educação profissional, em 1978, sob o amparo 

da Lei nº 6.545 três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) foram 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs. Processo esse que se 

estendeu em seguida às outras instituições, embora em ritmos diferenciados. 

Os CEFETs passaram a ser dotados de autonomia administrativa, didática e financeira, 

por se tratarem de autarquias federais, e responsáveis por ofertar educação profissional, através 

de seus diferentes cursos e programas, inclusive cursos superiores vinculados à área 

tecnológica e mesmo cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, além do ensino médio. Esta 

mudança foi fundamental para que, em futuro próximo, mais uma vez, a rede experimentasse 

uma nova mudança de perfil, função social e nomenclatura: Institutos Federais de Educação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
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Ciência e Tecnologia. Sobre esses falaremos mais adiante ao abordarmos o processo de 

transformação do CEFET/PB em Instituto Federal. Todavia, antes de concluirmos este capítulo, 

vamos fazer uma breve retrospectiva de como se deu o surgimento da educação profissional no 

estado da Paraíba. 

 

1.4 A educação profissional na Paraíba 

 

A partir do Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo então Presidente 

Nilo Peçanha, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices em todo país, dentre as quais 

a da Paraíba, a Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba (EAAPB), cuja denominação durou 

até 1937, quando passou a se chamar Liceu Industrial de João Pessoa. Segundo Ferreira (1994), 

essas escolas visavam a suprir as demandas do mercado interno de trabalho, mais 

particularmente, a formação de mão-de obra qualificada que, no início do século XX, no Brasil, 

era insuficiente para atender à emergente produção manufatureira.  

Ainda segundo este autor, além deste aspecto específico, as Escolas de Aprendizes 

Artífices surgiam com o objetivo de integrar a mão de obra nativa, recém-saída da escravidão 

e ingressante no mundo urbano, nos novos patamares da organização do trabalho, ou seja, na 

perspectiva do assalariamento, que ainda não era predominante, incutindo-lhe as competências, 

habilidades e posturas que essa nova sistemática de trabalho exigia. A função social dessas 

escolas, portanto em nível nacional, “[...] dentre elas a da Paraíba, guarda uma relação estreita 

com a montagem de todo um dispositivo de controle social, onde as instituições disciplinares 

buscam integrar o homem despossuído à nova ordem de trabalho que se instala” (FERREIRA, 

1994, p. 9). Explicita, assim, este autor, ao assumir uma perspectiva crítica do surgimento das 

escolas, a influência recebida do pensador francês Michel Foucault sobre suas ideias, a fim de 

sustentar a tese da construção de uma nova ordem, não mais escravocrata, porém que subjugava 

as massas trabalhadoras urbanas ao sistema capitalista emergente na velha república. Esse 

sistema vai requerer criaturas dóceis e adestradas para a nova concepção de sociedade que se 

tornará hegemônica no país. E questiona? 

 

[...] de que forma atuou a Escola de aprendizes Artífices no Estado da Paraíba, em 

conjunto com outras “instituições disciplinares” da época, no processo de 

reordenamento para o trabalho assalariado no Nordeste? Ou melhor, qual o seu real 

papel no que diz respeito ao disciplinamento dos despossuídos, do homem pobre livre 

e dos recém-libertos do escravismo? Qual a sua influência na construção do 

trabalhador urbano, de pré-operários, disciplinados e economicamente vantajosos 

para o novo paradigma de fábrica, em fase de implantação? Por fim, como os atores 



33 
 

sociais resistiram a esse processo de disciplinarização na Paraíba e no Nordeste? 

(FERREIRA, 2002, p. 23) 

 

Continua ele dizendo que as “forças opressoras”, dantes manifestadas pelo suplício e 

pela punição, passaram a assumir uma nova conformação ao se integrarem a uma nova 

estratégia e anatomia política, de natureza diferente, adquirindo uma nova positividade através 

da disciplinarização total, “fazendo emergir o indivíduo como alvo, para aprimorá-lo e adestrá-

lo, buscando, fins econômicos; quer dizer, com a finalidade de torná-lo mais produtivo possível 

do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, o mais dócil possível, no que tange à sua 

força política. (ibid., p. 24). 

Outro autor bastante crítico em relação à educação profissional da época é Candeia 

(2013), cuja posição é bem explicitada no título da sua tese de doutorado: “Mente amore pro 

patria docere: a Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba e a formação de cidadãos úteis à 

nação (1909-1942)”, ou seja, “com inteligência e amor ensinar pela pátria”, no título principal. 

Diz ele que essas instituições tinham o “objetivo de profissionalizar os desfavorecidos da sorte 

e de produzir operários disciplinados” e se constituíram em 

 

[...] lugar de aprendizagem de saberes e de inculcação de comportamentos, onde 

jovens socialmente excluídos tinham seus corpos e mentes educados segundo a lógica 

da racionalidade do trabalho e da construção da nacionalidade brasileira. 
(TRABALHO E CIVISMO) 

 

 Todavia, ele chama a atenção para não se analisar a trajetória dessas instituições de 

forma linear, como se fossem apenas lugares de subjugação, mas se deve entendê-las como 

realidades em disputa: 

 

[...] esse lugar de aprendizagem de saberes e de inculcação de comportamentos foi 

um lugar marcado por conflitos e tensões no que se refere à recepção das mudanças 
que essa escola sofreu ao longo de sua existência, constituindo-se, portanto, como 

lugar de divergências, resistências e disputas sobre qual tipo de escola deveria existir. 

(CANDEIA, 2013, p. 19) 

 

 Esta compreensão do desenvolvimento da educação profissional na Paraíba não destoa, 

portanto, dos olhares críticos presentes na literatura nacional sobre o tema, em particular dos 

autores com os quais vimos dialogando. A seguir, vamos apresentar alguns elementos dessa 

história no âmbito do estado da Paraíba. 

De acordo com Ferreira (2002), no período que vai de sua fundação, em 23 de setembro 

de 1909, ao início da década de 1940, por ele denominada de Fase da Manufatura, as Escolas 

então criadas voltavam-se para a preparação profissional de jovens excluídos socialmente e 



34 
 

operários artífices, consorciada com o chamado curso primário (hoje, primeira etapa do ensino 

fundamental). Mesmo assim, naquela época, na Paraíba, havia um descompasso entre a 

formação de profissionais e o mercado, posto que não havia indústrias suficientes para absorver 

os profissionais egressos da instituição. Mais ainda, havia também uma dissociação entre o tipo 

de formação que a Escola oferecia e os interesses imediatos do mercado, seja em nível de 

estado, seja em nível de região.  

No início das atividades da EAAPB foram muitas as dificuldades, tais como a carência 

de contramestres e mestres especializados, poucos recursos e a precariedade de suas instalações, 

dentre outros aspectos. Inicialmente, a Escola foi dirigida por Miguel de Medeiros Raposo, que 

ficou no cargo de 1909 a 1920, afastando-se em seguida por questões de saúde e também por 

já contar com 36 anos de serviço público. Em seu lugar assumiu interinamente o primeiro 

Escriturário da EAAPB, Coriolano de Medeiros, até 26 de outubro de 1921, quando o Sr. 

Eugênio Gomes Outeiro foi indicado o novo diretor. Este, no entanto, não passou muito tempo, 

tendo ficando no cargo até novembro de 1922, quando, novamente e interinamente, Coriolano 

de Medeiros reassumiu a direção. Entretanto, na sequência, ele foi efetivado no cargo em 27 de 

outubro de 1926 e nele permaneceu até 1940, tendo se tornado um dos grandes gestores da 

instituição. Foi, talvez, o diretor mais marcante, segundo destaca Leite (1979) na sua Sinopse 

Histórica da Escola Técnica Federal da Paraíba (1909-1979). Para este autor, Coriolano de 

Medeiros foi um desbravador devido aos novos rumos dados ao ensino ministrado na Escola e 

conferir à formação profissional uma base humanística e não apenas instrumental e técnica, 

como era o pensamento predominante na época. Na sua ótica, a finalidade da Escola não era 

apenas especializar o operário, mas formar o homem integral, adestrando-o para o exercício de 

uma profissão. 

 

Somente assim compreendida poderia tornar o artífice, operário especializado de 

então, apto a compreender a dinâmica sociocultural de seu meio e, como tal, a 

contribuir com o seu trabalho, para o engrandecimento da nação (...) Era Coriolano de 

Medeiros (...) um humanista em educação. Suas ideias neste setor, até onde é dado 

interpretá-las, coincidem com as do grande educador e sociólogo Fernando de 

Azevedo. (LEITE, 1979, p. 15-16) 

 

E ainda acrescenta Leite (1979), em relação ao reconhecimento que a Instituição teve 

pelo seu trabalho à frente da mesma, que, por ocasião do primeiro centenário do seu nascimento, 

foi instituída a Medalha Coriolano de Medeiros, a ser outorgada a personalidades que se tenham 

destacado no ensino profissional ou prestado relevantes serviços à ETFPB. Esta comenda, 

confeccionada em bronze, traz numa de suas faces os seguintes dizeres: Mente amore propatria 



35 
 

docere (com inteligência e amor ensinar pela pátria). Tal dístico exprime, com precisão, o 

propósito educativo da Escola: formar técnicos de nível médio para o Nordeste e para o Brasil. 

Na pesquisa realizada por Candeia (2013)7, tendo em vista reconstruir a trajetória da 

Escola, este autor se empenhou na busca para encontrar um documento sobre as origens da 

EAAPB que fora escrito por Coriolano de Medeiros e ainda pouco conhecido pelos 

historiadores à época: Resenha histórica da Escola de Aprendizes Artífices do Estado da 

Parahyba do Norte. Nesse documento, que citamos aqui a partir da cópia original8, o antigo 

diretor encerra sua Resenha fazendo alusão a personagens que ajudaram a construir e dar 

prestígio à Escola: 

 

Não terminaremos estas linhas sem um preito de saudade aos companheiros que 

foram: o primeiro mestre da alfaiataria, capitão Manoel Roberto das Neves, e o da 

encadernação, Alfredo Soares de Pinho. Foram dos que auxiliaram a installação (sic), 
empregando todo esforço, toda habilidade para conquistar ao Estabelecimento 

conceito honroso e grande confiança, especialmente entre os que a humilde condição 

social negou meio de instruir os filhos, de prepara-los cidadãos conscientes de seu 

valor, de sua utilidade à Patria e à família. Parahyba, 15 de julho de 1922. João 

Rodrigues Coriolano de Medeiros. Escripturário no exercício do cargo de Diretor.  

(MEDEIROS, 1922, p. 11-12) 

 

Sobre alguns aspectos do funcionamento da Escola, em 1922 passou a ser oferecida uma 

refeição ou merenda, dado que os alunos permaneciam oito horas nas atividades escolares. 

Desde a sua fundação, em 1909, havia apenas um lanche constituído de pão e frutas. Em 1929, 

quando a Escola ganhou um novo prédio, e em decorrência da necessidade de oferecer uma 

alimentação mais substancial aos alunos, organizou-se uma cozinha e contrataram-se 

funcionários específicos para esse serviço. A merenda se constituiu em fator importante para a 

permanência dos alunos, em consequência de suas condições sociais. Alguns pela primeira vez 

na vida recebiam o calçado e o fardamento para frequentar a escola. Registra Lima (1997): 

 

A Escola continuava a fornecer café da manhã – com café, pão e manteiga, e almoço 

reforçado, tipo “Prato Feito”, com direito a retorno, para todos os alunos. É 

interessante observar que os alunos consideravam a comida gostosa e que os 

entrevistados lembram com muito carinho as cozinheiras da época, Ana e Dunga. 

(LIMA, 1997, p. 42) 

 

                                                        
7 Para maiores detalhes sobre os primórdios da Educação Profissional na Paraíba, pode-se consultar a Tese de 

Doutorado de Luciano Candeia cujo título é: “Mente amore pro pátria docere: a Escola de Aprendizes Artífices 
da Paraíba e a formação de cidadãos úteis à nação (1909 – 1942).” Este autor analisa, a partir do século XIX, o 

surgimento das primeiras escolas criadas na “Província da Parahyba”, com base nos registros historiográficos 

que datam de 1854, quando também foi criada a referida Província (CANDEIA, 2013). 
8 Disponível no NDPEP – Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional – Resolução nº 1 do 

Conselho Superior – 19/01/2010. IFPB. 
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Do ponto de vista da função social da EAAPB, consideramos importante a análise feita 

por Candeia (2013), na sua pesquisa de doutorado, por invocar a relação que tinha a EAAPB 

com dois elementos que nos parecem fundamentais à análise, a saber: a lógica da racionalidade 

do trabalho e lugar de inculcação de valores. Conforme temos explicitado desde o começo deste 

capítulo, a educação profissional no país surgiu pautada por interesses econômicos e políticos 

específicos. Assim, a EAAPB também nasceu comprometida com esses interesses. Educar, 

“adestrar”, como se dizia à época, um determinado segmento social para as novas demandas do 

sistema econômico e inculcar-lhes a preocupação com o servir à nação no sentido de ser-lhe 

útil. Nasceu, como diz Ferreira, “sob a égide do controle social e disciplinamento do homem 

pobre, como um dos fatores de reordenamento para o trabalho assalariado no Nordeste” 

(FERREIRA, 1994, p. 9). Para o “homem pobre”, além de dar-lhe uma profissão, havia também 

a preocupação em lhe dar uma base moral e religiosa, inculcar-lhes valores dominantes. 

No âmbito de uma sociedade profundamente desigual e palco de confronto de grupos e 

de classes, não surpreende que toda a trajetória da EAAPB tenha sido marcada pela disputa de 

concepções oficiais e não oficiais sobre qual “homem” formar, como bem ressaltou Candeia 

(2013, p. 19) ao considerar as Escolas como “lugar de aprendizagem de saberes e de inculcação 

de comportamentos [grifos no original]” mas também “lugar marcado por conflitos e tensões 

no que se refere à recepção das mudanças que essa escola sofreu ao longo de sua existência, 

constituindo-se, portanto, como lugar de divergências, resistências e disputas sobre qual tipo de 

escola deveria existir”. Exemplo disso foi a resistência demonstrada pelo diretor, já várias vezes 

aqui referenciado, Coriolano de Medeiros, à oficialização do ensino industrial pelo Ministro da 

Agricultura Miguel Calmon com o intuito de resolver o problema da mão de obra escassa, por 

considerar chocar-se essa ideia com a realidade do estado da Paraíba. E sua defesa de uma 

educação humanista e não apenas voltada para a instrumentalização dos pobres. 

 Conforme dissemos no início desta seção, o pesquisador Almiro de Sá Ferreira refere-

se à EAAPB (1909-1940) como fazendo parte da “Fase da Manufatura”, na trajetória da 

educação profissional da Paraíba, posto que a Escola se voltava para a preparação profissional 

de jovens excluídos socialmente e operários artífices, consorciada com o chamado curso 

primário, hoje Fundamental I (FERREIRA, 2002). A segunda fase dessa trajetória se caracteriza 

pela transformação dessa em Liceu Industrial de João Pessoa, tendo como carro chefe o Ginásio 

Industrial (1940-1968); e a terceira pela sua transformação em Escola Técnica Industrial e 

depois Escola Técnica Federal da Paraíba (ETFPB), integrando a formação profissional com a 

propedêutica do então segundo grau (1968-1998), hoje ensino médio. Na quarta fase, 

transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), pelo decreto 



37 
 

presidencial de 23 de março de 1999, o que permitiu a oferta de cursos superiores e criou 

condições para a pós-graduação na área tecnológica, além do atendimento às chamadas 

demandas de cursos básicos e técnico-profissionais. (Ferreira, 2002, p. 13). 

Na década de 1940, quando se transformou em Liceu Industrial de João Pessoa, o seu 

primeiro diretor foi Isaac Elias de Moura, que teve uma rápida gestão, até 1942, sendo 

substituído por Carlos Leonardo Arcoverde, que permaneceu do restante do ano de 1942 até 

1958.  Arcoverde, formado em engenharia, desenvolveu, segundo Lima (1997, p. 37), uma 

“longa e profícua” gestão durante 16 anos. Nesse período, a Escola Industrial da Paraíba 

alcançou notável desenvolvimento, “graças ao seu dinamismo e espírito empreendedor”: 

 

Já dentro da nova legislação, na Paraíba, a Escola desenvolveu, inicialmente, o Curso 

Industrial Básico nas especialidades que outrora constituíam seus cursos de formação 

de aprendizes artífices: Serralheria, Artes de Couro, Tipografia e Encadernação, 
Alfaiataria e Marcenaria. (...) em 1948, vinte e quatro alunos concluíram cursos na 

Escola Industrial de João Pessoa, constituindo-se na maior turma de concluintes desde 

a sua fundação. (LIMA, 1997, p. 37) 

 

Como se pode perceber, nas referências feitas a Lima, em 1942, já sob a égide das Leis 

Orgânicas da Educação (Decreto 4.127 de 25 de fevereiro de 1942), a instituição passou a se 

denominar Escola Industrial e, uma peculiaridade, no caso da Paraíba, no ano de 1958 (Lei nº 

3.412, de 18 de junho de 1958), passou a se denominar Escola Industrial Coriolano de Medeiros, 

em homenagem ao diretor que mais tempo passou no cargo e ganhou uma considerável 

notabilidade. 

No período conturbado que antecedeu ao golpe militar de 1964, a instituição sofreu uma 

intervenção que durou de 1963 a 1964. No interregno entre a destituição da antiga diretoria e a 

instalação da intervenção, respondeu pela Escola o Prof. Genebaldo Cavalcanti de Avellar. 

Posteriormente, assumiu como Interventor o Professor Irineu Martins de Lima, da Escola 

Industrial do Rio Grande do Norte. Em 1965, mais uma vez, a instituição recebeu, por força de 

ato ministerial, outra denominação, passando a chamar-se Escola Industrial Federal da Paraíba. 

Em seguida, a partir de 1967, em consequência da Portaria de 6 de junho de 1967, baixada pelo 

Ministro Tarso Dutra, da Educação e Cultura, passou a chamar-se Escola Técnica Federal da 

Paraíba. Todas essas mudanças de nomenclatura, como mostramos na seção anterior, estiveram 

vinculadas aos contextos econômicos de cada fase de nossa história nacional. A transformação 

em CEFET relaciona-se com a quarta fase da educação profissional na Paraíba, conforme 

referência já feita a Ferreira (2002). 
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Enfim, diversa e conflituosa foi toda a trajetória da educação profissional na Paraíba, 

assim como no resto do país. O escritor e ex-diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba, 

Itapuan Bôtto Targino, em discurso proferido a uma turma concluinte do Curso de Pedagogia 

da Universidade Federal da Paraíba, no ano de 1980, dizia que as nomenclaturas Escolas de 

Aprendizes Artífices, Liceus Industriais, Escolas Industriais, Escolas Técnicas e Centros 

Federais de Educação Tecnológica, 

 

 [...] foram os seus títulos evolutivos, dentro dos estágios da civilização em mudança, 

a chegar para o Brasil com um retardo de meio século. Por essa lentidão do processo 

social, custou-se a compreender a importância socioeconômica desse alunado; por isto 

seu recrutamento fez-se entre operários e artesãos de uma classe média inferior, como 

se houvesse por parte dos pais uma preocupação de aprimorar os descendentes nos 

gêneros de seu peregrinar sacrificado. (TARGINO, 2009, p. 55) 

  

 No próximo capítulo, vamos começar a abordar especificamente o que é o foco de nossa 

pesquisa, qual seja, a transformação do CEFET-PB em Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia. 
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CAPÍTULO II – A CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS: CONTEXTO, 

CONCEPÇÕES, CONFIGURAÇÃO JURÍDICO-

INSTITUCIONAL 

 

No capítulo anterior, procuramos demonstrar, mesmo que de modo abreviado, como a 

trajetória da educação profissional no Brasil tem sido marcada tanto pelas demandas de cada 

fase da economia, como pelas visões predominantes no seio do Estado brasileiro, a esse 

respeito, ou seja, pela visão que consegue se impor em cada conjuntura histórica. Assim, por 

exemplo, se a criação das Escolas de Aprendizes Artífices foi uma resposta às demandas da 

época e se constituiu no embrião de um sistema nacional de formação profissional, que se 

transformou e adequou com o tempo, o mesmo não pode ser dito da iniciativa estatal de tornar 

compulsório o ensino técnico-profissional, tanto privado como público, no período dos 

governos militares. 

Neste capítulo, vamos abordar o surgimento dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, buscando refletir sobre as razões desse processo em âmbito nacional, 

para, em seguida, refletir sobre o mesmo no estado da Paraíba. Por que esta é a questão central, 

mais uma vez, as instituições que compõem a rede federal de educação profissional, embora já 

tendo atingindo um nível bastante diversificado de configurações jurídico-institucional 

(Escolas Técnicas, Escolas Técnicas Industriais, Escolas Agrícolas, entre outras) num espaço 

histórico, poderíamos dizer, bastante curto, tiveram, de ser reconfiguradas em escala maior de 

complexidade, passando a constituírem os Institutos Federais de Educação (IFETs, também dito 

de forma abreviada), que podem ofertar, daqui por diante, não só a formação básica inicial, 

porém até cursos de mestrado stricto sensu? O que provocou esse fenômeno e quais as 

justificativas oficiais para fazê-lo? 

 

2.1 Antecedentes 

 

 O documento Concepção e Diretrizes sobre os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (2008), primeiro documento produzido pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC para divulgar a sua visão das novas instituições, apoiava-

se na compreensão de que o mundo globalizado se caracterizaria por uma nova configuração 

da economia mundial, na qual se destacavam os avanços das telecomunicações, da 

microeletrônica e da informática. E acrescentava: 
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O cenário (...) é de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da aplicação da 

tecnologia associa-se a uma nova configuração dos processos de produção. A linha de 

montagem com a robotização e a automação cede lugar à produção integrada. Há 

mudanças também nos processos produtivos no que se refere aos métodos de gestão 

e de manutenção. Nas relações comerciais, há abertura e desregulamentação dos 

mercados de praticamente todo o mundo atingido por esse fenômeno. (BRASIL, 2008, 

p. 12) 

 

No Brasil, afirma-se nesse documento, os anos oitenta e início dos anos noventa foram 

profundamente marcados pela disparada inflacionária, pela retração do crescimento e grande 

descontrole da economia nacional, cenário que vem contrariar as expectativas projetadas na 

década de 1980, quando foi promulgada a Lei nº 7.044/82, que alterou os dispositivos da Lei nº 

5.692/71 referentes à obrigatoriedade da profissionalização, tendo em vista  a meta oficial de  

“formação de técnicos em grande escala”, como se propalava na época.   

Este curto trecho do documento oficial indica-nos claramente que, para se compreender 

as razões do surgimento dos IFEs, é necessário fazer as devidas relações com o passado recente 

do país, fundamentalmente como o seu processo de retomada da democracia. Foge, no entanto, 

aos nossos objetivos fazer um resgate aprofundado e amplo dessas relações, contudo alguns 

eventos e elementos mais marcantes, ao nosso ver, precisam ser aqui destacados. 

 O Brasil sofreu ao longo do Século XX profundas mudanças de natureza político, 

econômico e social, as quais vão repercutir fortemente no desenvolvimento das concepções 

norteadoras das novas mudanças na rede. Apoiamo-nos, a seguir, numa ótima síntese feita por 

Pereira (2003), ex-diretor da SETEC e um dos autores do documento base dos Institutos.  

Do ponto de vista político, a sociedade brasileira experimentou o populismo, duas 

décadas de ditadura militar e o retorno ao regime democrático. No plano econômico, o país 

mudou radicalmente o norte produtivo, passando de um país agrário-exportador a um país 

industrial, tendo alcançado, inclusive por um período, a condição de oitava economia do 

planeta. A crise instalada a partir dos anos de 1980, no entanto, reduziu significativamente as 

elevadas taxas de crescimento econômico das duas décadas anteriores e transformou a pauta de 

investimentos para o crescimento econômico. Alguns dados citados pelo autor são bastante 

relevantes para enriquecer esta síntese: 

  

O Brasil fecha o Século XX com largo predomínio da região sudeste no plano 

produtivo. Segundo o Departamento de Contas Nacionais do IBGE, no ano de 1999, 

a região sudeste respondeu por 58,3% do PIB brasileiro, dos quais só o estado de São 

Paulo participou com 34,9%. Do ponto de vista social, o crescimento econômico não 

logrou êxito no que se refere ao alcance de uma melhor distribuição de renda; segundo 

o Relatório 2003 do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
a distribuição de renda continua sendo um dos maiores problemas do país; o estudo 

do PNUD aponta o Brasil como um exemplo de desigualdade. Entre nós, os 10% de 
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domicílios mais ricos têm uma renda 70 vezes maior do que a dos 10% de domicílios 

mais pobres. (PEREIRA, 2003, p. 70) 

 

As transformações política, econômica e social, agora em um clima democrático, 

fizeram o país mergulhar em um amplo debate sobre seu destino e reestruturação, após o longo 

período ditatorial. Esses debates, como não poderia deixar de ser, se instalaram também por 

todo o campo da educação e, quanto ao que nos interessa, no âmbito da educação profissional. 

Um dos temas que polarizavam esses debates dizia respeito à oferta de uma educação 

profissional que não se reduzisse apenas aos aspectos técnicos e à formação para o trabalho. 

Segundo Kuenzer (1989), as distintas propostas estruturais pelas quais passou o ensino de 2º 

grau no Brasil, na realidade nunca ultrapassaram o princípio humanista clássico tradicional, 

enquanto princípio educativo, em que a origem de classe submete o homem à sua escolha, mas 

com base na divisão social do trabalho, ou seja, a de frequentar a escola a partir da distribuição 

segundo as funções intelectuais e manuais, alimentando a histórica dualidade estrutural da 

educação brasileira. 

Mesmo a Lei 5692/71, de 11 de agosto, que versava sobre o ensino de 1º  e 2º graus, 

sancionada pelo presidente Médici, e fixou as diretrizes e bases da educação dessa modalidade 

de educação, não propôs superar a chamada dualidade estrutural, por  manter o mesmo princípio 

humanista clássico como princípio educativo, deixando de lado, por exemplo, a visão 

politécnica da formação. Para Kuenzer (1989), basta conferir quão ambíguos são os pareceres 

sobre essa Lei: no caso do parecer 45/72, apesar de negar “na forma” a dualidade do ensino, 

recupera-a “no conteúdo”; já o parecer 76/75 toma o caminho inverso para chegar ao mesmo 

ponto: nega a forma da Escola Única e, enquanto conteúdo, defende a politecnia9. Mas, a 

própria realidade nacional encarregou-se de forçar a extinção da obrigatoriedade da formação 

profissional proposta pela Lei 5692/71. E várias foram as razões, dentre elas, o não 

cumprimento da Lei pelas escolas particulares, em virtude da caríssima infraestrutura para a 

formação profissional, do elevado custo de contratação e formação de professores para as áreas 

específicas dentre outras questões. A revogação da obrigatoriedade do ensino profissional 

concretizada pela Lei 7044/82, segundo Kuenzer (1989), significou, apesar de tudo, um 

retrocesso, uma vez que apenas fortaleceu e legitimou mais ainda a oferta de cursos de natureza 

propedêutica. Afirma a autora: 

                                                        
9 O Parecer 45/72 do Conselho Federal de Educação Câmara de Ensino de 1º e 2º Graus fixou os mínimos a serem 

exigidos em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins no ensino do 2º grau. E o Parecer 

76/75 refere-se ao ensino de 2º grau na Lei nº 5.692/71, que formulou um novo conceito de “habilitação 

profissional” e que passou a considerar o “preparo básico para iniciação a uma área específica de atividades, em 

ocupação que, em alguns casos, só se definiria após o emprego.” (Parecer CFE 76/75). 
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Educação geral que não privilegia a modernidade, a qual já não aceita a fragmentação 

da ciência, porque rompeu com as barreiras do conhecimento e descobriu a dimensão 

de totalidade; educação geral que se faz a partir da estrutura de cada campo de 

conhecimento em si, e não tomado a partir das questões  concretas da  prática cotidiana 
– a história pela história, a física pela física, a matemática pela matemática, onde tudo 

é relevante e não pode ser negociado, inchando os currículos de atualidade e 

relevância discutíveis; educação que geral que não exige competência do professor, 

nem espaços e nem equipamentos próprios; educação de “cuspe e giz”. (KUENZER, 

1992, p. 136) 

 

Os embates políticos e pedagógicos que se travam na sociedade e principalmente  no 

interior da rede federal, no final da década de 1980 e, sobretudo, durante toda a década de 1990 

vão ser fundamentais para se entender a proposta de criação dos IFETs. Seja porque explicitam 

as diferentes visões da educação como um todo e da educação profissional em particular, seja 

porque ocorrem em conjunturas políticas bastante diferenciadas.  

No final da década de 80, a rede de escolas técnicas federais foi mobilizada a favor da 

formulação de uma mudança curricular, como resgata Pereira (2003). Um trabalho coordenado 

pelo CEFET-MG propunha o debate acerca da reforma dos Cursos de Eletrotécnica, 

Edificações e Mecânica existentes em todas as instituições. Naquela época, havia um relativo 

consenso entre os educadores das escolas técnicas federais que a legislação atinente à 

construção dos currículos técnicos – Parecer 45/72 (Conselho Federal de Educação) – não 

contemplava a nova realidade do mundo do trabalho, pois nesse parecer, não se observavam as 

exigências relacionadas à evolução e à diversificação da economia contemporânea, 

especialmente aquelas baseadas no uso de novas tecnologias. A referência daquele parecer, 

continua Pereira (2003, p. 77). 

 

[...] era a fábrica organizada segundo o modelo taylorista-fordista, processo rígido e 

baseado em postos de trabalho com uma rotina prescrita e pouco demandante do uso 

da cognição pelo trabalhador. O uso do computador e da automação era uma realidade 

que já tomava os processos produtivos e a distância entre o conhecimento necessário 

aos processos técnicos e dos processos sociais era um dos imperativos para aquela 

proposição 

 

Começava a ganhar corpo, naquele momento, especialmente entre os especialistas da 

área de Recursos Humanos a opinião de que ter iniciativa, capacidade de liderança, 

compreensão dos princípios científicos presentes nos processos, dentre outros, eram essenciais 

para a formação profissional. Pereira sublinha uma característica marcante do debate interno 

existente na rede federal, qual seja, ao contrário dos tempos da Ditadura, a possibilidade 

coletiva de pensar os novos rumos ante as novas exigências do momento: “Na verdade, não 

seriam mudanças apenas no sentido de um crescimento linear com o incremento de mais 
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tecnologia nos processos produtivos e sociais. O que se percebia era a presença de elementos 

que apontavam para mudanças de natureza qualitativa” (ibid., 78). Até então, a ótica das 

instituições tinha sido construída focada na grande empresa e essas instituições se habituaram 

a preparar o trabalhador para a grande indústria, esta como quase a única referência. Todavia, 

conclui o autor, esse projeto “ficou no meio do caminho” porque o MEC não apoiou, 

especialmente com aporte de recursos, a realização de encontros e reuniões visando levar 

adiante as novas ideias10. 

A necessidade de uma nova reformulação da educação profissional no Brasil ganhava 

amplitude, em consequência, defendemos, não só das mudanças em curso no mundo produtivo, 

mas, fundamentalmente, porque a sociedade passava a respirar progressivamente os ares do 

debate público e da organização social. No entanto, a conjuntura do primeiro governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) mostrou os limites dessa discussão (o 

segundo mandato desse presidente, também chamado de “FHC”, durou de 1999 a 2003). Assim, 

no início de 1996, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei 

propondo mudanças na educacional profissional. Na Câmara Federal, o PL que recebeu o 

número 1603 (PL 1603/96), foi enviado para a Comissão de Educação que assumiu o 

compromisso de discuti-lo com a sociedade organizada a partir de audiências públicas em 

diferentes cidades do país. O Rio de Janeiro sediou a primeira audiência na então Escola 

Técnica Federal de Química (PEREIRA, 2003, p. 84).  

Dentre as propostas do governo que enfrentavam maior reação dos educadores estava a 

que propunha a formação de técnicos a partir de um currículo distinto, ou seja, a formação de 

técnica deixaria de ser uma das modalidades do ensino de segundo grau e passaria a ser guiada 

por um currículo formado apenas de disciplinas profissionalizantes estruturadas sob a forma de 

módulos, com possibilidades de formação intermediária, ou seja: cada módulo deveria conter 

uma terminalidade que asseguraria competência para o exercício profissional de acordo com o 

conteúdo daquela etapa, parte da trajetória para a formação técnica.  

O PL 1603/96 reformulava também outros aspectos do âmbito da Rede Federal de 

Escolas Federais. Por exemplo, o candidato à formação técnica doravante passaria a ter duas 

                                                        
10 “Para uma escola em especial aquele projeto não se encerrara, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. 

A escola sediada em Natal-RN levara adiante o projeto de Reformulação Curricular e através de uma 

autorização especial do MEC, obtida em 1994 (Portaria SEMTEC/MEC No 1236 de 31/11/94) implantou 
inovadores currículos. No currículo da ETF-RN as habilitações foram substituídas por Áreas Profissionais 

(Construção Civil, Eletromecânica, Geologia e Mineração, Informática, Serviços, Tecnologia Ambiental e 

Segurança do Trabalho), diante da compreensão de que algumas habilitações profissionais no modelo 

estabelecido no Parecer 45/72 se interpenetravam e com isto se estabeleciam em áreas.” Outra experiência 

citada pelo autor foi a da Escola Técnica Federal de Campos (RJ).  (PEREIRA, 2003, p. 78). 
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matrizes curriculares: uma para o ensino de segundo grau, este não mais profissionalizante e 

constituído exclusivamente por disciplinas de formação geral e outra de formação profissional. 

Ainda mais, a formação técnica poderia ser cursada de forma concomitante ou sequencial ao 

segundo grau e, quando concomitante, a exigência era de que o aluno tivesse concluído a 

primeira série de segundo grau. 

 

Na exposição de motivos o Ministro da Educação [Paulo Renato Souza] defendia 

aquela iniciativa como forma de conter o que na opinião dele representava uma 

condenável distorção. Os alunos estavam buscando a formação técnica nas escolas 
federais apenas com o objetivo de preparação para o prosseguimento de estudos e o 

custo das escolas profissionalizantes federais era muito alto para uma mera preparação 

para o vestibular, enquanto o mercado de trabalho estava ansioso pela mão-de-obra 

que deveria ser qualificada por aquelas instituições. (PEREIRA, 2003, p. 84-85) 

 

 

A reação dos educadores e até parlamentares foi contundente: procurou-se mostrar que 

a medida do governo era inconsequente, especialmente por restabelecer na divisão curricular a 

dualidade teoria versus prática, ciência versus tecnologia. Também foi muito criticada a 

modularização curricular dos cursos técnicos por impor dificuldades aos alunos, especialmente 

os que trabalhavam, o que acabaria por retardar sua formação.   Igualmente no debate 

parlamentar, os deputados que se opunham ao projeto afirmavam que era clara a intenção do 

Governo Federal em se desresponsabilizar com a Educação Profissional. 

O debate sobre a reforma do ensino médio e profissional na década de 90 e o que veio 

a se concretizar depois, como ressalta Manfredi (2002), traduziam muito bem as disputas 

político-ideológicas entre os diferentes grupos sociais, as representações parlamentares, as 

representações formais dos trabalhadores e dos empresários, os intelectuais engajados, dentre 

outros, e o governo. 

No âmbito do Estado havia dois projetos em disputa: um do MEC, da antiga Secretária 

de Ensino Técnico (SENTEC), que depois passou a se denominar Semtec - Secretaria da 

Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) e atualmente Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC); outro do Ministério do Trabalho através da Sefor (Secretaria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional). 

No âmbito da sociedade civil, foi articulada no Fórum de Defesa pela Escola Pública a 

proposta de Escola Básica Unitária, na qual seriam unificados trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura; havia ainda outras propostas por parte dos educadores e organizações populares e 

sindicais; e havia também um outro projeto construído pelos setores do empresariado industrial. 

Segundo Manfredi (2002), o desafio era triplo: renovar e transformar os sistemas de formação 
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profissional, enfrentar o descompasso entre a modernização produtiva e o nível de escolaridade 

dos trabalhadores e por último intervir no processo endêmico de baixa escolaridade e 

analfabetismo dos trabalhadores.  

Ao final do ano de 1996 e depois de um trâmite legislativo de oito anos, marcado por 

uma sucessão de articulações, pressões e as chamadas “manobras” parlamentares, aprovou-se 

O PL 9394, em 20 de dezembro de 1996, como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro.  Mas, como destaca Pereira (2003), as 

pressões advindas da rede federal e de outros setores da sociedade não foram suficientes para 

alterar o objetivo do governo central, representado à época por Fernando Henrique Cardoso. 

Na Lei Darcy Ribeiro, sublinha este autor, o Capítulo III é dedicado à Educação Profissional e 

moldado de forma a colocar em prática o que se havia proposto no PL 1603/96.  

 

Em 17 de abril de 1997, o Presidente da República sanciona o Decreto 2208, 

regulamentando o que na LDB se tratava da educação profissional; “faces de uma 

mesma moeda: PL 1603/DEC 2208”: “se não vai por bem que vá por mal”; se não vai 

por projeto de lei que vá por decreto. Assim, por decreto, é estabelecida uma nova 

base legal para a educação profissional brasileira. (PEREIRA, 2003, p. 87-88) 

 

O referido decreto, dentre outras determinações, encaminha a organização curricular em 

módulos, com saídas intermediárias que podem assegurar aos alunos certificações parciais, isto 

é, se o itinerário curricular não for completo, o aluno pode ser certificado segundo as 

competências profissionais que adquiriu até o momento da saída. Para o itinerário completo, 

confere-se o diploma de técnico. Com o estabelecimento da Educação Profissional em três 

níveis, reafirma-se o que já tinha sido defendido no PL 1603/96 a respeito de uma formação 

técnica não mais integrada por disciplinas de formação geral e formação profissional, mas 

articulada com o ensino médio, o que implicaria na existência de dois currículos distintos. 

O texto de Pereira é muito esclarecedor quanto às intenções do governo e explicita que, 

enquanto o Decreto 2208/97 tratava da regulamentação da lei maior da educação brasileira e, 

portanto, de alcance pleno a todas as instituições de educação profissional, para as instituições 

federais de educação tecnológica, a implantação da Reforma da Educação Profissional (REP) 

também foi regulada por um dispositivo complementar e específico para estas instituições, a 

Portaria Ministerial (MEC) 646.  

 
Através desse dispositivo, ficou estabelecido para a implantação da Reforma da 

Educação Profissional (REP) um prazo de quatro anos, com possibilidade de se 

prorrogar por, no máximo, um ano, movimento que deveria resultar de um plano de 

implantação a partir da iniciativa de cada instituição da rede; haveria apoio, 

acompanhamento e avaliação de um Grupo de Trabalho a ser formado pelos conselhos 
de dirigentes das instituições, CONCEFET (Conselho do Diretores dos Centros 
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Federais), do CONDITEC (Conselho dos Diretores das Escolas Técnicas Federais), 

CONDAF (Conselho dos Diretores de Escolas Agrotécnicas Federais), CONDTUF 

(Conselho dos Diretores dos Colégios Técnicos vinculados às Universidades) e 

representantes da SEMTEC/MEC. Não se tem conhecimento da formalização deste 

grupo de trabalho e mais, a sua constituição deixa à margem a representação do 

professores e especialistas, entre outras. (PEREIRA, 2003, p. 90) 

 

 

A Portaria 646 também estabeleceu que o Plano de Implantação previsse a oferta de 

vagas em cursos técnicos, de especialização e aperfeiçoamento para egressos de cursos técnicos 

e cursos de qualificação, requalificação, reprofissionalização de jovens, adultos e trabalhadores 

em geral, independentemente do nível de escolarização. Deixava, assim, bastante evidente o 

governo o seu intento de que as instituições federais de educação tecnológica reduzissem sua 

presença nos cursos de formação geral e voltassem a oferecer o que deve ser sua “missão 

histórica” desde a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, qual seja, a formação para o 

trabalho ou, melhor dizendo em termos atuais, a formação para o mercado. Relembremos as 

palavras do Ministro da Educação da época ao dizer que os jovens estavam buscando a 

formação técnica nas escolas federais apenas com a finalidade de dar prosseguimento aos 

estudos e “o custo das escolas profissionalizantes federais era muito alto para uma mera 

preparação para o vestibular, enquanto o mercado de trabalho estava ansioso pela mão de obra 

que deveria ser qualificada por aquelas instituições.” (PEREIRA, op. cit.)  

Mas, a realidade, na sua diversidade e complexidade, não se subordinou aos ditames 

legais e oficiais, embora o MEC tenha atuado de forma “dissimulada”, como diz Pereira, 

facilitando a liberação de recursos para as instituições que se dispusessem a tal.  Mais ainda, do 

ponto de vista da reação das forças vivas que produzem a realidade social as condutas foram 

muito diferenciadas por parte das escolas. Essas se expressaram seja através da redução drástica 

das vagas, em descumprimento de forma “disfarçada” das novas exigências, seja 

desenvolvendo estratégias para assegurar um número maior de vagas, até o artifício da garantia 

da integralidade das mesmas por meio de ações na justiça, com o apoio da representação de 

pais de alunos, como foi o caso do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo.  

As reformas educacionais do governo de FHC se orientaram, pois, para que a educação 

profissional se ajustasse aos processos de desregulamentação, flexibilização e privatização, 

exigidos pelas demandas econômicas do mundo globalizado, o que significou um retrocesso, 

nas palavras de Frigotto et al. (2005, p. 13):  

 
A regressão mais profunda, sem dúvida, ocorreu logo após a promulgação da LDB, 

no ensino médio e técnico, mediante o Decreto n. 2.208/97. Com efeito, este decreto 

restabelece o dualismo da educação, ainda que em outros termos, e assume o ideário 

pedagógico do capital ou do mercado – pedagogia das competências para a 
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empregabilidade – com base nas Diretrizes e Parâmetros Nacionais Curriculares 

(PCNs e DCNs). 

 

 E fundamenta porque certos retrocessos continuam a acontecer, mesmo que amplos 

setores da sociedade se mobilizem pressionando para que suas demandas sejam atendidas.  

 

Há, na sociedade brasileira, um tecido estrutural profundamente opaco nas relações 

de poder e de propriedade que se move em conjunturas muito específicas, mas que, 

no seu núcleo duro, de marca excludente, de subalternidade e de violência, se mantêm 

recalcitrante. Um olhar atento sobre a estrutura de classe e desenvolvimento histórico 

do capitalismo no Brasil nos revelará um, exemplo emblemático de sociedade que 

mantém uma estrutura de desigualdade brutal mediante os processos políticos que 

Gramsci denominou de revolução passiva e de transformismo. (FRIGOTTO et al. 
2005, p. 7-8) 

  

Para concluir o destaque de alguns eventos e elementos históricos que muito  

influenciaram na proposta de construção dos IFETs, vamos ressaltar o que diz COÊLHO 

FILHO (1997), fazendo uma síntese das conjunturas dos governos FHC, uma vez que os 

Institutos serão produto de uma conjuntura política bastante diversa. 

 O presidente Fernando Henrique Cardoso, como ressalta este autor, usou abusivamente 

de seu poder legiferante, especialmente através de medida provisória, e recorreu sempre aos 

tecnocratas da educação para a formulação de suas políticas educacionais, apoiado por variadas 

comissões de especialistas, dessa forma secundarizando o papel e a contribuição de importantes 

setores da sociedade civil, além de marginalizar as demandas de movimentos e organizações 

populares. Não por acaso, o governo FHC incentivou “a presença de ONGs internacionais ou 

estrangeiras no cenário da sociedade brasileira. Em grande medida, tal fato representa (...) uma 

volta ao passado pela refilantropização de políticas voltadas para as classes populares” (ibid., 

p. 26). 

Este autor faz um balanço bastante crítico dos governos FHC, destacando que o mesmo 

acentuou a internacionalização excludente da sociedade brasileira, a modernização 

conservadora do desenvolvimento nacional, a formação tecnocrática internacionalizada das 

classes dirigentes nacionais, a privatização generalizada e extensa do sistema educativo, a 

formação e consolidação dos grupos da elite nacional tendo como traço distinto de classes a sua 

integração no mundo tecnológico internacionalizado, além da afirmação das  características 

autoritárias e centralizadoras do governo federal (ibid.) 

 

O resultado de todo esse processo tem sido o agravamento do estado de pobreza e 

miséria das classes populares no país e a ampliação da marginalidade social, 

particularmente nos centros urbanos, prenunciando a intensificação nos próximos 
anos de conflitos e de tensões sociais e o exacerbamento generalizado da violência, 
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sobretudo urbana, no cenário nacional (...) Não há nenhum elemento inovador ou 

transformador nas políticas educacionais prevalecentes na sociedade brasileira neste 

final de século, que proporcionem, de alguma maneira, condições adequadas ao país 

de participar de pleno direito como nação soberana e desenvolvida do novo milênio. 

(COÊLHO FILHO, 1997, mimeo) 

 

 

2.2 A conjuntura histórica dos governos Lula da Silva  

  

 

O intenso debate que se havia instalado na sociedade brasileira sobre os rumos da 

educação nacional e da educação profissional desde a Constituinte de 1988, passando pela 

LDB/96 e as reformas do governo Fernando Henrique Cardoso ganharam novo fôlego com a 

eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003. O famoso intelectual português 

Boaventura de Sousa Santos traduziu muito bem o clima de euforia de amplos setores da 

sociedade, com a vitória do ex-metalúrgico, em artigo intitulado Lula e a esquerda, publicado 

no Caderno de Opinião da Folha de São Paulo (2003):  

 

A vitória de Lula representa um “choque de realidade” para as elites políticas que 

governaram o Brasil até 2002. A distância e a arrogância que a separam do país real 
e acumulação histórica de ressentimento que isso criou entre as classes populares não 

lhes permitiram aproveitar as fragilidades do candidato Lula. 58 milhões de 

brasileiros, na sua maioria pobres, preferiram correr o risco de votar num governo que 

os pode desiludir a votar num governo que, à partida, já não os consegue iludir (...)  É 

inescapável a perplexidade causada por duas enormes dissonâncias cognitivas 

reveladas nessas eleições. A primeira consiste na discrepância entre a dramática 

polarização política, sobretudo no segundo turno, e as diferenças moderadas entre as 

duas propostas políticas, sobretudo se tivermos em conta as políticas do primeiro 

mandato de Lula e se descontarmos o tema das privatizações. A segunda reside em 

que o candidato que conquistou o voto e o coração de milhões de pobres é o mesmo 

que recebeu efusivas e cúmplices felicitações de Bush, a quem interessa o bem-estar 
dos ricos e muito ricos.  

 

A razão para essas dissonâncias, continua o autor, está no fato de a distância que separa 

as elites oligárquicas das classes populares não ser apenas econômica, apesar de esta ser enorme 

em um dos países mais injustos do mundo. Outros aspectos, principalmente relacionados com 

o simbólico, estão na base do êxito de Lula, tais como, a sua capacidade para ampliar o impacto 

político de medidas relativamente tímidas e devolver a autoestima a milhões de brasileiros 

humilhados não apenas pela fome, mas também pelas barreiras no acesso à educação e pelo 

racismo insidioso da suposta democracia liberal. 

 

Graças a tal capacidade, medidas não originariamente de esquerda, como o Bolsa 
Família, puderam ser constitutivas de cidadania social, e pequenas transferências de 

renda puderam ser transformadas em mudanças qualitativas. Tudo isso foi possível 

devido a uma sutil inversão do sinal político: atribuído por Lula, o Bolsa Família foi 

entendido pelos brasileiros como “isso é o mínimo que vos devo”; fosse atribuído por 
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um presidente de direita, dissesse o que dissesse, seria sempre entendido como “isso 

é o máximo que vos devo”. (SANTOS, 2006) 

 

O governo Lula começou, desde logo, adotando uma outra concepção educacional e 

revogando Decreto de n. 2.208/97, cujo conteúdo desmontava toda e qualquer perspectiva de 

uma escola pautada na uniteralidade de uma educação integral que sempre foi o modelo 

almejado pelos educadores brasileiros de vertente transformadora. Em 2004, um ano após o 

início do governo, a rede federal de educação tecnológica recuperou sua autonomia em termos 

de implantação de cursos não superiores, em todos os níveis e em todo território nacional, no 

tocante a cursos da educação profissional tecnológica. Começou, então, a existir um diálogo 

mais aberto com o governo federal, no sentido de se repensar estratégias de crescimento da rede 

federal, considerando-se o potencial instalado da mesma e os níveis de capacitação dos seus 

profissionais, invertendo-se o sentido do período de FHC, de atrofiamento da rede. 

As instituições passaram a ocupar um lugar de destaque na agenda do governo federal 

e explicitou-se a preocupação com o crescimento regional e a interiorização da formação 

profissional. O Estado passou, por conseguinte, a assumir um papel de agente ativo, no sentido 

de apoiar um amplo projeto de inclusão social, ao contrário das gestões anteriores. Ganhou 

força a ideia de expansão da rede com a finalidade de contribuir com a qualidade de vida da 

população, sobretudo mais pobre e com menos acesso às facilidades urbanas, mas isso em 

articulação com outras ações de desenvolvimento territorial sustentável. Nesse ambiente, em 

2006, deu-se início ao processo de expansão da rede federal. Na primeira fase desse processo, 

tiveram prioridade os estados que ainda não possuíam escolas federais, além de cidades do 

interior com potenciais arranjos produtivos e vocação para explorar as potencialidades locais.  

Em 2007, iniciou-se a segunda fase da expansão obedecendo ao lema “Uma escola 

técnica em cada cidade-polo do país”. Assim, estabeleceu-se a construção de 150 unidades em 

todo país e o aumento de 180.000 vagas, em toda a rede, e estimou-se a oferta de um total de 

500 mil vagas até 2010. A meta era que em 2010 a rede contasse com 354 unidades já prontas. 

Reafirmou-se assim o propósito da educação profissional e tecnológica em todo território 

nacional de forma equânime e balanceada, conforme os arranjos sociais e culturais de cada 

cidade-polo e de cada região e mesorregiões, no sentido de consolidar a educação profissional 

e tecnológica em todo território nacional. Uma verdadeira revolução na educação profissional, 

algo que há muito tempo não se via em termos de políticas públicas, implicando um alto 

investimento para o desenvolvimento com soberania e emancipação tecnológica. O próprio 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao Jornal do Brasil declarou: “Desde a 

primeira escola técnica criada por Nilo Peçanha, em 1909, até 2003 o Brasil construiu 140, 
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portanto em 93 anos. Nós, em oito anos, vamos construir 214”. (JORNAL DO BRASIL, Edição 

de 15 de jun. de 2008). 

Sobre o lema adotado pelo governo, “Uma escola técnica em cada cidade-polo do país”, 

o mesmo não deixou de contagiar educadores e intelectuais que há tanto tempo se debatiam por 

uma atenção mais comprometida com essa área. Exemplo disso está na manifestação otimista 

de um dos grandes nomes da educação nacional: 

 

A educação é uma área que deverá contar com diferenças de tratamento em relação 

ao passado próximo e distante. O título do programa para a educação expressa a 

prioridade que o governo propõe a oferecer à área. “Pensar a educação como ação 

relevante na transformação da realidade econômica e social do povo brasileiro é 

pensar numa Escola do Tamanho do Brasil”, é o que diz o programa. (PT, 2002, apud 

LIBÂNEO, et. al., 2003, p. 209)      

    

Surge, então, uma nova institucionalidade cujo caráter diversificado em termos de 

ofertas de educação profissional a tornou sui generis no mundo, nesse campo específico de 

modalidade de educação, tanto do ponto de vista vertical, da educação inicial a pós-graduação, 

quanto da horizontalidade, no prosseguimento dos estudos e de suas várias tendências como 

bacharelados, licenciaturas, engenharias, tecnólogos em nível superior, médio e básico, com 

cursos técnicos e médios, além de programas com os mais diversificados objetivos de interagir 

com a realidade local de cada município do país - a exemplo da educação de jovens e adultos 

da rede federal, o PROEJA, o projeto Mulheres Mil, visando acompanhar e capacitar mulheres 

das periferias urbanas, convênios nacionais e internacionais com esse mesmo tipo de finalidade, 

dentre outra iniciativas. 

 

2.3 A gênese da ideia e a criação dos Institutos 

 

Não obstante a euforia com a abertura ao diálogo por parte do novo governo, a 

construção da nova institucionalidade proposta pelos Institutos não se deu da noite para o dia, 

nem tampouco “em céu de brigadeiro”, pois assim é e se movimenta a realidade nas sociedades 

complexas, principalmente tão cheia de desigualdades como a nossa e com uma sólida tradição 

de autoritarismo político. É isto o que nos relata Domingos Sobrinho (2007), ex-diretor de 

Desenvolvimento e Modernização da SETEC, em artigo publicado no portal do MEC, nos 

primórdios do debate. Vejamos alguns trechos que consideramos fundamentais para um resgate 

histórico. 

No auge do debate sobre a mudança do estatuto jurídico das instituições da rede, alerta 

este autor que a mudança proposta deveria levar em conta as raízes dessa discussão, as quais 
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remontam ao período em que as Escolas Técnicas Federais foram progressivamente 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, processo iniciado com a Lei n. 

6.545/78, que criou os Cefets Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aprofundado no bojo 

das reformas da EPT Educação Profissional e Tecnológica) ocorridas durante os dois mandatos 

do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  A partir de então, as instituições da 

rede foram autorizadas a ofertar, além do curso técnico, a graduação em Engenharia Industrial, 

os cursos de tecnólogos e licenciaturas voltadas para a formação de professores do ensino 

técnico e dos cursos de tecnólogos, a pós-graduação lato sensu e, com o passar do tempo, a pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). O pesquisador e professor da rede Lima Filho 

é citado por este autor para enfatizar a complexidade do contexto em que se inseria a mudança 

de estatuto jurídico das instituições da rede, uma vez que, embora as mudanças do período FHC 

tivessem sido implementadas “com força impositiva legal”, na prática sua concretização teve 

de obedecer às particularidades de cada instituição, portanto, às formas e aos ritmos específicos. 

Lima Filho apresenta também o que considerava os principais efeitos da reforma ocorrida:  

 
a) abandono do percurso histórico com a regressão da experiência de educação 

profissional técnica integrada ao ensino médio, resultando na implementação de 

formas de articulação concomitante ou subsequente; b) introdução de mudanças 

institucionais repentinas e hierarquizadas, criando obstáculos à participação 

democrática tantos dos agentes da rede quanto da sociedade civil; c) quase abandono 

do ensino médio e deslocamento da oferta para cursos técnicos pós-médios e cursos 

superiores de tecnologia; d) redução da oferta de cursos regulares e gratuitos e 

ampliação da oferta de cursos extraordinários implicando na cobrança de taxas e 
mensalidades; e) prestação de serviços e aproximação a grupos empresariais. (LIMA 

FILHO, apud DOMINGOS SOBRINHO, 2007, p. 4) 

 

Antes da edição do Decreto No 6.095, de 24/04/07, que formalizava a criação dos 

Institutos, sobre o qual falaremos mais adiante, a discussão na rede federal dizia respeito à 

transformação dos Cefets, ou de alguns deles, em Universidades Tecnológicas (PACHECO, 

PEREIRA, DOMINGOS SOBRINHO, 2009). Chamam a atenção esses autores para a 

realização do Seminário Nacional, Cefet e Universidade Tecnológica: identidades e modelos, 

realizado em outubro de 2005, organizado pelos Centros Federais de Educação Tecnológica do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná e apoiado pela Setec/MEC, Unesco-Unevoc e Unesco-

Brasil. Acreditava-se que a transformação dos Cefets em instituições universitárias contribuiria 

decisivamente para o desenvolvimento do país e abriria as portas para um diálogo com outros 

países. Por essa razão, participaram do Seminário representantes da Université de Technologie 

de Compiègne (França), da Fachhochschulen Munchen (Alemanha) e da Association of 

Canadien Community Colleges –ACCC (Canadá). 
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Na Apresentação dos Anais desse evento, afirmava-se:  

 

No Brasil, após a aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

em 1966, novas formas de tratamento da Educação no âmbito do currículo e da gestão 

escolar foram introduzidas no cenário educacional. Entre essas, situa-se a previsão de 

universidades especializadas por campo de saber, cujo exemplo mais evidente no setor 
público federal se deu pela recente transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná em Universidade Tecnológica. (SANTOS et al., 2006, p 10.)11 

 

 

Todavia, a ideia de universidade tecnológica não era tão bem aceita como desejavam 

seus idealizadores, sobretudo aqueles vinculados à recém-criada UTFPR, a ponto de serem 

identificadas até a existência de preconceitos em relação às mesmas, como enfatizou Santos no 

encerramento do referido evento: 

 

[...] a Universidade Tecnológica (UT) é importante para o País e o preconceito a 

respeito deve ser quebrado com a construção de um modelo que atenda às 

necessidades sociais. Não adianta a transformação de um Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET em UT e a instituição permanecer com a mesma estrutura 

curricular, de organização e de gestão anterior. (SANTOS et al., 2006, p. 68) 

 

Registre-se, também, a realização em junho de 2005, de um seminário promovido pela 

Seção Sindical dos Docentes do Cefet – PR, o Sindocefet – PR, com o tema Universidade 

Tecnológica: concepção e construção, quando ainda tramitava no Senado Federal o Projeto de 

Lei que criou a Universidade Tecnológica do Paraná (BRASIL, 2004). No texto de mobilização 

para esse evento, a Seção Sindical anunciava que era necessário envolver os servidores técnico-

administrativos e o corpo discente do Cefet – PR no processo de criação da nova instituição, 

visando assegurar a mais ampla e democrática participação possível (LIMA FILHO; 

TAVARES, 2006). 

Estes eventos, até onde pudemos colher informações, são os mais ilustrativos dos 

debates da época, das tensões e inquietações que estiveram na gênese da construção da nova 

institucionalidade. Parece-nos evidente, depois de tudo o que expomos até agora, que era 

inevitável mudar, reconfigurar a rede federal de EPT. Mas, é preciso também deixar claro, para 

não cairmos num viés economicista, que tudo não se passava apenas porque o mundo produtivo 

estava impondo demandas. Os sujeitos, os indivíduos envolvidos nesse processo também 

                                                        
11 A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é a primeira assim denominada no Brasil e, por isso, 

tem uma história um pouco diferente das outras universidades. A Instituição não foi criada e, sim, transformada 

a partir do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR), pela Lei nº 11.184, de 07 de outubro 

de 2005, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como a origem deste centro é a Escola de 

Aprendizes Artífices, fundada em 1909, a UTFPR herdou uma longa e expressiva trajetória na educação 

profissional. 
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estavam impondo suas visões e demandas e havia igualmente uma conjuntura política favorável 

para que isso se manifestasse. Por esta razão, quanto mais se desenhava a construção da ideia 

de institutos e não de universidade tecnológica, mais as dúvidas e o medo do desconhecido 

ganhavam visibilidade, como sublinha Domingos Sobrinho (2007, p. 03). 

 

Por essa razão, a figura do Instituto passou a se constituir, do ponto de vista 
representacional, numa estranha novidade. Se a representação social (o sentido 

coletivo) da instituição universitária e a configuração jurídica da mesma são sentidos 

“palpáveis” para a sociedade e a rede, em particular, porque produtos de uma 

construção histórica, o sentido social do Instituto inexiste e a sua configuração jurídica 

é algo por construir. Daí a sensação de “estranhamento” presente ainda hoje em muitas 

discussões sobre o assunto, pois, do ponto de vista perceptivo, representacional, o 

desconhecido sempre assusta, como bem demonstrou o psicólogo social Serge 

Moscovici (1967), na sua obra fundadora. 

 

 

Foi nesse ambiente que o Ministro da Educação, Fernando Haddad, desconsiderando ou 

não percebendo a complexidade do momento, editou o Decreto No 6.095, de 24/04/07 criando 

os Institutos Federais. O fato de lançar mão de um decreto e não de um projeto de lei, o que 

demandaria uma longa tramitação no Congresso, embora fosse mais democrático, repercutiu 

como uma faísca num palheiro. Acrescenta e esclarece Domingos Sobrinho: 

 

Tendo em vista que o decreto foi editado sem prévio debate com a rede federal, esse 

fato suscitou, como seria de esperar, uma babel de reações semânticas, ideológicas, 

políticas e outras, típica dos processos de construção psicossocial, quando uma 

novidade se insere em determinado universo simbólico. (2007, p. 1) 

Ora, chama a atenção este autor, apesar de todo um ambiente de abertura ao diálogo, 

principalmente por parte do presidente da República, um de seus ministros e exatamente o 

ministro da educação decide mudar a configuração da rede federal por meio de um decreto. E 

continua: 

O decreto e a postura do ministro, no nosso entender, são reveladores da dinâmica e 
das contradições dialéticas em que se movimenta a democracia brasileira. Por um 

lado, temos o decreto cuja carga simbólica permite fazer associações imediatas com 

o recente passado autoritário; por outro, temos o ministro com uma postura aberta, 

respeitando as pressões e demandas advindas da rede, em consonância com o que se 

espera de um representante de um governo que vem se revelando como o mais 

autêntico fiador da consolidação democrática. Esta constatação é extensiva a muitos 

outros fatos cotidianos dos quais somente se consegue perceber a velha forma e não a 

contradição e dinâmica que estão na base de sustentação das tendências da construção 

democrática no país. (ibid., p. 2) 

 

 Assim, depois de problematizar as várias questões suscitadas pelo momento no qual 

fervilhava a construção do novo, este autor encerra o seu texto de modo bastante ilustrativo: 
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Está aberto o debate que visa a dar estrutura e forma à nova institucionalidade. 

Começam a chegar à SETEC/MEC os documentos dos conselhos da rede (Concefet, 

Coneaf e Condetuf) cuja contribuição será inestimável para assegurar o caráter 

democrático das mudanças que virão. Qual a forma final? Que medidas adicionais 

deverão ser tomadas para consolidar o processo? Como serão absorvidas as 

particularidades características de nossa heterogeneidade regional? Que vençam o 

debate e a negociação elementos indispensáveis à consolidação democrática. (p. 8) 

 

 

Outro observador privilegiado desse momento de delineamento da concepção dos 

Institutos foi o professor Getúlio Ferreira, ex-diretor do CEFET do Rio Grande do Norte-RN, 

que, representando o Secretário de Educação Tecnológica (SETEC) da época, Eliezer Pacheco, 

num evento promovido pelo IFPB, em 2008, assim se expressou na palestra de abertura: 

 
Quais são os indicadores que provocaram a discussão? Porque algumas pessoas 
perguntam, “mas, por que instituto? Por que não continuar CEFET, que já faz 

praticamente a mesma coisa? ”. E é razoável essa pergunta, que eu mesmo fiz, quando 

chegou a primeira demanda (...) Mas, ela surgiu das conversas do presidente Lula com 

alguns especialistas da área, principalmente as pessoas que fazem a SBPC e a 

Sociedade Brasileira de Matemática, o Ministro da Ciência e da Tecnologia, Sérgio 

Rezende, o nosso Ministro da Educação e dos dados que nós íamos colhendo das 

avalições que aconteciam no país.  

 

Decidida esta questão, quando o ministro teve a primeira reunião, ele nos colocou essa 

demanda: “Olha, nós estivemos conversando numa reunião com o presidente Lula, ao 

invés de criar as escolas federais e universidades, vamos criar uma unidade que dê as 

respostas que a universidade precise dar para aquela região, mas que não se distancie 
do ensino técnico de nível médio (...) 

(Palestra proferida em 22 de fevereiro de 2008 no IFPB) 
Enfim, da discussão ampla, mesmo envolvendo tensões e questionamentos, ocorreu a 

tomada de decisão sobre a configuração da nova institucionalidade e criados os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, não mais por decreto, mas pela Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008. Assim, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), as 

Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais (ETFs e EAFs) e as Escolas Técnicas Vinculadas a 

Universidades Federais transformaram-se em Institutos Federais, dito de forma abreviada. 

Até o início do ano 2009, apenas dois textos oficiais tratavam da configuração 

institucional da nova realidade: o texto da Lei nº 11.892, publicado no Diário Oficial da União, 

em 30 de dezembro de 2008, e o documento da SETEC, Concepções e Diretrizes – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008b). Segundo o texto da Lei, no seu 

art 2º,  

 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimento técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos 

desta Lei. (BRASIL, 2008) 
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Para efeitos de regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 

educação superior ofertados, os Institutos são equiparados às universidades federais. O seu 

gestor máximo será um reitor, e cada uma das antigas Unidades Descentralizadas dos Cefets 

receberá a denominação de campus, tal como ocorre com a instituição que lhe serve de 

parâmetro. Os gestores dos campi serão chamados, como acontecia com as direções dos antigos 

Cefets, Diretores-Gerais. Diz, ainda, o art. 2o, § 3º:  

 

Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua 

área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 

oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da 

oferta de cursos a distância, a legislação específica. (BRASIL, 2008) 

 

 

Os Institutos nascem, assim, pelo menos no seu formato jurídico-institucional, 

procurando distinguir-se da universidade clássica (embora nela se inspirem), assumindo uma 

forma híbrida entre Universidade e CEFET e representando, por isso mesmo, uma desafiadora 

novidade para a educação brasileira. São instituições de educação superior, mas também de 

educação básica, e, principalmente, profissional, pluricurriculares e multicampi; terão na 

formação profissional, nas práticas científicas e tecnológicas e na inserção territorial os 

principais aspectos definidores de sua existência. Traços que as aproximam e, ao mesmo tempo, 

as distanciam das universidades (PACHECO; PEREIRA; DOMINGOS SOBRINHO, 2010). 

No desenho curricular das novas instituições, os Institutos Federais, conforme diz o 

documento base, deverão ofertar educação básica, principalmente em cursos de ensino médio 

integrado à educação profissional técnica de nível médio; ensino técnico em geral; cursos 

superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia 

são componentes determinantes, em particular as engenharias, bem como programas de pós-

graduação lato e stricto sensu, sem deixar de assegurar a formação inicial e continuada do 

trabalhador e dos futuros trabalhadores (BRASIL, 2008b, p. 27). 

Outro diferencial é proposto por meio da verticalização do ensino, devendo essa 

traduzir-se na oferta “[...] de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e 

tecnológica, tomando para si a responsabilidade de possibilidades diversas de escolarização 

como forma de efetivar o seu compromisso com todos” (BRASIL, 2008b, p. 27). Dado esse 

grau de abrangência, será possível estabelecer uma singularidade na arquitetura curricular dos 

Institutos, através da “flexibilidade para instituir itinerários de formação” e a “integração dos 

diferentes níveis da educação básica e do ensino superior”, além de criar possibilidades para a 
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educação continuada, buscando atender às demandas da realidade produtiva de cada local ou 

região (ibid., p. 28). 

Como se pode perceber, a proposta é ousada, uma vez que esse modelo curricular e a 

visão “autocrítica” assumida no documento exigem mudanças no perfil do profissional docente 

inserido na rede, pois lidar com o conhecimento de forma integrada e verticalizada exige a 

superação do “modelo hegemônico disciplinar” e a construção do perfil de um profissional 

docente capaz de “desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições 

didáticas contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos educandos” (ibid.). 

Perfeitamente afinado com as políticas de combate às desigualdades históricas do país, 

como apregoava o próprio presidente Lula, os institutos deveriam desenvolver estratégias para 

enfrentar as desigualdades regionais dos territórios onde estariam situados e contribuir na 

construção de um projeto de nação mais igualitária: “A interferência no local propicia alteração 

na esfera maior”, diz o documento. Propõe-se, por esse caminho, ir além da compreensão da 

educação profissional como instrumentalizadora de pessoas para o trabalho, visando atender 

exclusivamente aos interesses do mercado: 

 

Isso implica assumir uma postura de combate a todas as formas de autoritarismo na 

implantação e implementação dos projetos de intervenção e a defesa da crença de que, 

ao entrar em contato com a cultura de um determinado território, essa pode se alterar 

em consequência da interação estabelecida entre os diversos atores e agentes 
envolvidos. (BRASIL, 2008b, p. 25) 

 

Quanto à relação entre ensino, ciência e tecnologia, tendo em vista o mundo do trabalho, 

propõe-se uma “educação em que o domínio intelectual da tecnologia, a partir da cultura, se 

firma” e a formação a ser ofertada tem de necessariamente de contemplar “os fundamentos, 

princípios científicos e linguagens das diversas tecnologias que caracterizam o processo de 

trabalho contemporâneo” (ibid., p. 34). Os Institutos Federais, em sua concepção, não isolam a 

relação trabalho-ciência-tecnologia-cultura, pois o seu fazer pedagógico deve estar voltado para 

a “superação ciência/ tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e 

científico, nas ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade 

[explicitando] sua decisão de romper com um formato consagrado por séculos, de lidar com o 

conhecimento de forma fragmentada” (ibid., p. 32). 

A esse respeito foi produzido na época um documento do Fórum Nacional de Dirigentes 

da Pesquisa e Pós-Graduação (FORPOG), que esboça as linhas básicas do lugar que as práticas 

científico-tecnológicas devem ocupar nos Institutos Federais (FORPOG/CONCEFET, 2008). 

Ressalta-se no mesmo que os pesquisadores brasileiros, de modo predominante, ocupam cargos 

acadêmicos, em período integral, seja nas universidades (74%), seja em institutos públicos de 
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pesquisa (10%). “Poucos, por conseguinte, trabalham em Pesquisa & Desenvolvimento no 

mundo das empresas; se o Brasil é hoje responsável por quase 2% da publicação mundial de 

artigos indexados, a produção de patentes é bastante reduzida e quase estacionária e as 

atividades de pesquisa e pós-graduação estão fortemente concentradas no Sudeste e no Sul” (p. 

9). Daí conclui o documento: 

 

Uma constatação de extrema importância para os Institutos que salta aos olhos ao se 

ler esses dados é o descolamento das práticas científicas desenvolvidas no mundo 

acadêmico das demandas tecnológicas da sociedade. Não obstante a universidade 
brasileira desempenhe um destacado papel na formação de recursos humanos em alto 

nível, isso não a tem impedido de distanciar-se do mundo das demandas concretas. Aí 

parece estar então o maior diferencial das práticas de pesquisa a serem assumidas pela 

Rede Federal de EPT: o desenvolvimento de pesquisa aplicada e sintonizada com as 

demandas do desenvolvimento local e regional. (FORPOG/CONCEFET, 2008, p. 7) 

 

Para concluir este capítulo, podemos afirmar que a visão filosófica, político e 

pedagógica, pelo menos na sua formulação oficial e original, sem dúvida, é bastante avançada 

e desafiadora. Dentre os vários autores e autoras, não vinculados à gestão da SETEC, que se 

posicionaram sobre os desafios dessa nova proposta para a rede, destacamos as reflexões de 

Moura (2008) quanto à necessidade de formação e capacitação dos docentes, no sentido de ir 

além da aquisição das técnicas didáticas de transmissão de conteúdo, já tradicionais nos 

sistemas de ensino brasileiros. É preciso ultrapassar os limites de uma educação bancária “na 

qual o aluno é considerado como depósito passivo de conteúdos transmitidos pelo professor”, 

diz ele fazendo referência a Paulo Freire. Nesse processo educativo, o professor precisa assumir 

outra atitude, forjada a partir de outra informação, “que deve ser crítica, reflexiva e orientada 

pela responsabilidade social”. O docente deve, pois, assumir uma atitude problematizadora e 

mediadora do processo ensino-aprendizagem, sem, no entanto, “perder sua autoridade nem, 

tampouco, a responsabilidade com a competência técnica dentro de sua área do conhecimento.” 

(MOURA, 2008, p. 30).  

Igualmente incisiva é a pesquisadora Lucília Machado (2008) quanto às exigências de 

um novo perfil para os docentes. Diz ela, não ser mais suficiente o padrão do artesanato, quando 

o mestre da oficina-escola se apresentava como espelho que o aluno praticamente deveria adotar 

como referência. Superado também estaria o padrão da escola-oficina, que impunha ao aluno a 

aplicação de séries metódicas de aprendizagens. Instrutores recrutados nas empresas, segundo 

o padrão de que para ensinar basta saber fazer, apresentam grandes limitações não somente 

pedagógicas, mas também teóricas com relação às atividades práticas que ensinam 

(MACHADO, 2008, p. 15).  
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Por fim, acreditamos que Domingos Sobrinho faz uma boa síntese dos desafios da nova 

institucionalidade materializada nos Institutos Federais ao escrever o editorial da Revista 

Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, criada durante a sua gestão na SETEC: 

 

Nessa direção, acredita-se, a atual conjuntura histórica é extremamente favorável à 

transformação da Educação Profissional e Tecnológica em importante ator da 

produção científica e tecnológica nacional. Especialmente porque o espaço social das 

práticas de ensino, pesquisa e inovação desenvolvidas nessa área vem se constituindo 

de forma diferenciada, porquanto mais vinculada à ciência aplicada e às realidades 

locais, em contraponto àquelas desenvolvidas no espaço do mundo acadêmico. Este é 

o elemento distintivo que está na gênese da constituição de uma identidade social 

particular para os agentes e instituições aí envolvidos. Fenômeno decorrente da 

história, do papel e das relações específicas que a Educação Profissional e 
Tecnológica tem estabelecido com a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento 

regional e local e com o mundo do trabalho em geral. (2008, p. 7) 

 

Concluída a apresentação do que consideramos mais importante contextualizar para os 

objetivos de nossa pesquisa, vamos, a seguir, refletir sobre como essa novidade foi recebida e 

operacionalizada (seria prematuro dizer incorporada) no âmbito do CEFET/PB.  
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CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL 

DA PARAÍBA 

 

 Uma vez feito o resgate, embora de forma sucinta, da experiência nacional de criação 

dos Institutos, do contexto político envolvendo as conjunturas do governo Luís Inácio Lula da 

Silva, das tramas das relações entre o poder central e os demais entes federados e das disputas 

simbólicas que levaram à reconfiguração jurídico-institucional dos antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica vamos apresentar, neste capítulo, a experiência da Paraíba, a qual será 

fundamentalmente reconstituída a partir das vozes de alguns gestores (as) ou ex-gestores (as), 

testemunhas e sujeitos desse processo, e dos temas destacados pelos mesmos ao longo das 

entrevistas. 

 

3.1 Considerações metodológicas 

 

Reconstituir o processo de expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, agora de uma forma localizada, a partir das falas dos gestores, é um desafio 

importante, posto que a experiência da Paraíba é um desdobramento dos eventos nacionais que 

ocorreram numa conjuntura política particular da vida nacional, depois do advento da 

redemocratização. Desta maneira, tentaremos reconstruir pontes e caminhos na relação do 

nacional com o local que nos possibilitem ter uma aproximação de como ocorreu a 

transformação do CEFET-PB em IFPB. 

A particularidade do nosso objeto de pesquisa, um evento histórico para o qual ainda 

não há fontes escritas secundárias a consultar e poucos são os documentos primários que 

registraram aquele momento, impôs-nos a realização de entrevistas não estruturadas junto aos 

gestores, uma vez que, na produção de um discurso “relativamente livre” pudessem apontar os 

temas e objetos principais a serem analisados e explorados. Como diz Richardson (1999), a 

entrevista não estruturada, também chamada de entrevista em profundidade, em vez de pedir 

aos sujeitos para responderem a perguntas por meio de diversas “alternativas pré-formuladas, 

visa obter do entrevistado o que ele considera como aspectos mais relevantes de determinado 

problema: as suas descrições de uma situação em estudo.” (RICHARDSON, 1999, p. 208). 

Ainda sobre a entrevista não estruturada ou não-diretiva Amado (2013) afirma:  

 

 
Ao contrário do tipo anterior, a entrevista não estruturada parte de uma noção de 

grande complexidade do comportamento humano, pelo que procura entendê-lo sem 
que para isso avance categorias prévias e delimitadoras da investigação (...). As 

perguntas derivam da interação, não existindo, qualquer grelha prévia de questões, 

respeitando-se, pelo contrário, a lógica do discurso do entrevistado – o que exige 
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muita competência e sensibilidade por parte do investigador. Este tipo de entrevistas 

é muito utilizado em áreas pouco exploradas do conhecimento científico ou sobre as 

quais o investigador pretende centrar-se nas narrativas/ perspectivas dos participantes, 

sem partir de enquadramento conceptual prévio. (AMADO, 2013, p. 209) 

 

 Esta opção metodológica não elimina, como diz Bourdieu, ao contrário do sonho 

positivista de uma perfeita “inocência epistemológica”, o esforço de tentar conhecer “os efeitos 

que se podem produzir sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária 

que está no princípio da troca”, especialmente pela maneira de se apresentar a pesquisa, pelos 

estímulos dados ou recusados, dentre outros aspectos (BOURDIEU, 2012, p. 695).  

É o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele quem, de modo 

geral, atribui à entrevista, “de maneira unilateral e sem negociação prévia, os objetivos e 

hábitos, às vezes mal determinados, ao menos para o pesquisado” (ibid). Levando em conta 

estas advertências epistemológicas inerentes à relação da entrevista, conclui este autor, ao 

explicar a metodologia adotada na sua célebre pesquisa, realizada com vários colaboradores, 

cujo livro leva o título A Miséria do Mundo: 

 

[...] esforçamo-nos para fazer tudo para dominar os efeitos (sem pretender anulá-los); 

quer dizer, mais precisamente, para reduzir no máximo a violência simbólica que se 

pode exercer através dele. Procurou-se então instaurar uma relação de escuta ativa e 

metódica, tão afastada da pura não-intervenção da entrevista não dirigida, quanto do 

dirigismo do questionário. (ibid.) 

 

 Estas advertências são úteis para termos ciência do nosso papel ativo na condução da 

entrevista, sobretudo quando abordamos o resgate de um evento numa instituição da qual 

fazemos parte e que implicou muitas disputas simbólicas e, diretamente, de relações de poder. 

A complexidade da produção dos dados pela via das entrevistas manifestou-se em vários 

momentos nos quais, por exemplo, não conseguimos entender qual era efetivamente a opinião 

que se desejava expressar ou quando se evidenciou haver contradições nos discursos, às vezes 

explícitas, às vezes implícitas, expressando, talvez, por um lado, uma estratégia de defesa 

visando não expor contradições num texto que será depois amplamente conhecido ou, por outro 

lado, as reconstruções e operações mentais feitas pelos indivíduos (o anonimato no nosso caso 

não será tão preservado, quando a leitura for feita pelos próprios entrevistados ou alguns de 

seus pares, posto que todos eram pessoas de referência na instituição no período pesquisado).  

 Quanto à transcrição das entrevistas e a organização do seu conteúdo para análise, vale 

ainda ressaltar o que diz sobre Bourdieu sobre esse processo.  

 

Na transcrição da própria entrevista, que faz o discurso oral passar por uma 
transformação decisiva, o título e os subtítulos (sempre tomados das palavras dos 
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entrevistados) e sobretudo o texto que fazemos preceder ao diálogo, estão lá para 

direcionar o olhar do leitor para os traços pertinentes que a percepção distraída e 

desarmada deixa escapar. Eles têm a função de lembrar as condições sociais e os 

condicionamentos, dos quais o autor do discurso é o produto, sua trajetória, sua 

formação, suas experiências profissionais, tudo que se dissimula e se passa ao mesmo 

tempo no discurso transcrito, mas também na pronuncia e na entonação, apagadas pela 

transcrição, como toda a linguagem do corpo, gestos, postura, mímicas, olhares, e 

também nos silêncios, nos subentendidos e nos lapsos. (BOURDIEU, 2012, p. 10) 

 

 Um importante aspecto destacado pelo autor diz respeito não só à organização do 

conteúdo registrado para a análise, mas também à estruturação dos resultados para efeitos de 

exposição como faremos na sequência. Os temas e subtemas (“títulos e subtítulos”) que guiam 

a exposição foram, pois, ditados ou influenciados pela seleção feita pelos próprios entrevistados 

e “estão lá para direcionar o olhar do leitor para os traços pertinentes que a percepção distraída 

e desarmada deixa escapar”. Eles têm, como dito acima, “a função de lembrar as condições 

sociais e os condicionamentos, dos quais o autor do discurso é o produto, sua trajetória, sua 

formação, suas experiências profissionais (...)”. Este aspecto é por demais relevante porque nos 

ajudou a melhor situar o discurso do gestor entrevistado, por exemplo, quanto ao seu trânsito 

com a cúpula da SETEC//MEC ou ao seu distanciamento da mesma; a influência de suas raízes 

provincianas que, em confronto com o discurso do MEC, não conseguiu compreender com mais 

profundidade a abrangência da proposta dos IF, dentre vários outros aspectos referenciados na 

exposição a ser feita aqui. 

Realizamos oito entrevistas, entre 7 e 14 de setembro de 2016, as quais foram gravadas 

com a autorização dos gestores, que assinaram também o “termo de consentimento livre e 

esclarecido”, e sua duração girou em torno de setenta minutos. Os entrevistados têm formação 

diversa, distribuída entre engenheiros (2), administradores (2),  técnico-

administrativo/pedagogo (1) docente licenciado em História (2), docente licenciado em 

matemática (1). Isto foi bastante positivo porque permitiu-nos ter uma visão diversificada dos 

primórdios do IFPB.  

Acrescente-se que utilizamos também o discurso (uma palestra) do professor Getúlio 

Ferreira, realizada em 22 de fevereiro de 2008, no ainda CEFET-PB. Ele era, no período 

considerado (hoje está aposentado), professor vinculado ao CEFET/RN e já tinha assumido a 

direção da instituição por mais de uma vez. No momento da criação dos Institutos ocupava, no 

entanto, cargo de direção na SETEC/MEC, e foi um dos responsáveis pela condução de todo o 

processo, pelo menos nos seus primeiros anos. O professor Getúlio Ferreira foi ao CEFET/PB, 

em fevereiro daquele ano, a fim de realizar o primeiro encontro, digamos oficial, sobre os IFs 

e na condição de representante do secretário da SETEC/MEC, Eliezer Pacheco. 



62 
 

Desta forma, a partir deste corpus empírico e com a utilização da entrevista não 

estruturada pôde-se fazer um resgate dos fatos considerados mais relevantes, estimulando os 

entrevistados a falar das suas experiências nos cargos e funções que ocupavam quando do início 

do processo, os questionamentos, indagações e preocupações que tinham e vieram 

espontaneamente à tona durante os depoimentos. Questionamentos bem particulares e ao 

mesmo tempo representativos dos seus anseios. 

  Neste sentido, cada depoimento se manifestou como um “poço sui generis de 

criatividade”. Às vezes, o mesmo problema sendo visto por ângulos distintos, se 

complementando e intercambiando nas falas, se entrecruzando, mas nunca a partir de um 

mesmo olhar, criando uma atmosfera surpreendente nas formas de abordagens da temática, na 

maneira de falar, nos gestos, na respiração, nas pausas, no estado de espírito, nas emoções e até 

no próprio silêncio. Como diz Bakhtin: “o sentido da palavra é totalmente determinado pelo 

seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos contextos possíveis” 

(BAKHTIN, 1986, p. 41). Diz ainda este autor: “O nosso próprio pensamento (...) nasce e 

forma-se em interação e em luta com o pensamento e não pode deixar de refletir nas formas de 

expressão verbal do nosso pensamento.” (Bakhtin, 1992, p. 317).  

Coseriu (1979, p. 215) afirma “existirem dois problemas associados à linguística do 

falar: o entorno e a determinação”. Para este estudioso da língua, os entornos podem ser 

considerados como instrumentos superficiais da atividade linguística. O falar utiliza as suas 

próprias circunstâncias e também atividades complementares não verbais, sendo então mais 

amplo que a língua. Para ele, já que todo discurso ocorre dentro de uma determinada 

circunstância, são os entornos então que orientam o discurso e lhe dão sentido, pois os mesmos 

intervêm em todo o falar, podendo até mesmo determinar o nível de verdade dos enunciados: 

“[...] em todo momento, o que efetivamente se diz é menos do que se expressa e se entende.” 

(ibid., p. 228).  

Pelas vicissitudes das falas pudemos perceber o contexto difícil e desafiador para estes 

gestores; pela ordem dos seus discursos (Foucault, 2001), discursos estes que estão 

referenciados a partir dos lugares, hierarquias (cargos e funções), posições que ocupavam na 

instituição, do prestígio social - uns gestores foram eleitos e outros convidados pelos eleitos 

para funções e cargos também importantes de estrita confiança dentro da gestão. Segundo 

Foucault (2001), “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 

tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa (...)” 

Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: 
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“temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, 

formando uma grade complexa que não cessa de se modificar” (ibid., p. 9-10). 

Em última análise, nós falamos de um determinado lugar no espaço social e como 

acrescenta Franco (2007, p. 24): “À clássica dessas questões ‘quem diz o que, a quem, como e 

com que efeito? Acrescentaríamos uma a mais: Por quê? ”. Levando-se em conta que cada uma 

dessas questões pode ser considerada, em termos de uma pesquisa planejada, para três 

propósitos: “O investigador pode (e muitas vezes deve) analisar mensagens a fim de produzir 

inferências sobre: As características do texto; as causas e/ou antecedentes das mensagens; e os 

efeitos da comunicação”.  

Dito isto acima, apenas para reiterarmos o cuidado que devemos ter com a linguagem12 

e a língua, passaremos a expor as nossas preocupações com os depoimentos dos entrevistados, 

deixando claro, por vezes, a dificuldade de fazermos os recortes mais representativos de suas 

falas, uma vez que as entrevistas são muito longas e tivemos realmente que dar destaque ao que 

foi mais representativo, entretanto, como já dito, respeitando a sequência dos temas propostos 

pelos mesmos. 

Na análise de conteúdo, como ressalta Bardin (1977), enquanto esforço de interpretação, 

essa oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. 

 

Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não 

aparente, o potencial de inédito (não-dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa 
paciente de ‘desocultação’, responde a esta atitude de voyeur de que o analista não 

ousa confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de rigor científico.  

[...] O maior interesse deste instrumento polimorfo e polifuncional que é a análise de 

conteúdo, reside – para além das suas funções heurísticas e verificativas – no 

constrangimento por ela imposto de alongar o tempo de latência entre as intuições ou 

hipóteses de partida e as interpretações definitivas. Ao desempenharem o papel de 

‘técnicas de ruptura face à intuição aleatória e fácil, os processos de análise de 

conteúdo obrigam à observação de um intervalo de tempo entre estímulo-mensagem 

e a reacção interpretativa (...) Se este intervalo de tempo é rico e fértil, então, há de 

recorrer à análise de conteúdo...”. (BARDIN, 1977, p. 9-10)   

A exposição que apresentamos em seguida segue, de modo geral, os temas que foram 

sendo suscitados pelos entrevistados e direcionaram a reconstituição e reflexões a respeito dos 

eventos aqui recortados para fins do objetivo desta pesquisa. A transcrição ipsi litteris das 

entrevistas encontra-se no final, na seção de Apêndices. 

                                                        
12 Assim, o que está implícito nessas relações com a linguagem é todo significado que as classes cultas conferem 

ao saber erudito e à instituição encarregada de perpetuá-lo e transmiti-lo. São as funções latentes que essas 
classes atribuem à instituição escolar, a saber, organizar o culto de uma cultura que pode ser proposta a todos, 

porque está reservada de fato aos membros das classes às quais ela pertence. É a hierarquia dos valores 

intelectuais que dá aos manipuladores prestigiosos de palavras e ideias superioridade sobre os humildes 

servidores das técnicas. É, enfim, a lógica própria de um sistema que tem por função objetiva conservar os 

valores que fundamentam a ordem social (Bourdieu, 2014, p. 63). 
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3.2 A novidade se impõe e toma corpo 

 

Conforme procuramos deixar claro no Capítulo II, não obstante a euforia com a abertura 

ao diálogo por parte do novo governo, a construção da nova institucionalidade proposta pelos 

Institutos não se deu da noite para o dia, nem tampouco “em céu de brigadeiro”, pois assim é e 

se movimenta a realidade nas sociedades complexas, principalmente tão cheia de desigualdades 

como a nossa e com uma sólida tradição de autoritarismo político. Se isso serve para 

compreender o que se passava nas articulações ao nível do Planalto Central, serve também para 

se entender como a novidade chega à Paraíba e aí se “impõe”, literalmente, pois os 

representados do estado não faziam parte daqueles que possuíam maior poder de pressão sobre 

Brasília. E, igualmente como dissemos no capítulo anterior, o Decreto No 6.095, de 24/04/07 

que deu a largada na criação dos Institutos Federais não havia sido discutido com a rede federal, 

o que suscitou a “babel” de interpretações antes mencionada. Vejamos o depoimento de uns 

dos gestores entrevistados: 

 

[...] O que eu acho importante nesse processo, e aí que eu acho que a gente precisa 

pensar isso, assim, de forma crítica, são basicamente duas coisas, a primeira delas é 

como que esse processo era pensado em Brasília, certo? E a minha percepção de como 

isto é pensado em Brasília. A minha percepção era que não era exatamente elaborado, 

mastigado, lapidado, enquanto política de governo, era uma coisa que meio que 

descia, essa expansão desceu, assim, para cá como política de governo, como um 

projeto do governo, mas que talvez se tivesse sido melhor pensado, melhor elaborado, 

calculado, talvez, o resultado pudesse ter sido outro. (G1)13 

 

 Esta constatação somente reforça o que já dissemos sobre os resquícios do autoritarismo 

que influenciam a nossa construção democrática e levou um ministro de um governo de caráter 

popular e democrático, a tomar, inicialmente, destaque-se, uma decisão tão importante para 

todo o país apoiado por certos grupos da região sudeste (como veremos em outro depoimento 

a seguir) e lançando mão de um decreto assinado pelo presidente Lula. Observe-se o que diz 

um dos gestores com grande trânsito junto ao MEC naquele momento: 

Então Haddad, na época, a meta era São Paulo, fazer uma experiência em uma única 

instituição. E isso foi descoberto. Por que uma única instituição? Por que São Paulo é 

diferente? Nisso aí, por que não fazer para todos uma experiência de institutos? E essa 

ideia vingou. O Haddad participava mesmo das reuniões conosco, como Ministro da 

Educação e veio, então, a partir daí uma nova institucionalidade, (...) (G2). 

                                                        
13 Leia-se “G” de gestor. A numeração corresponde apenas à ordem de realização das entrevistas, portanto, nada 

tem a ver com ordem de importância ou outra razão. 
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 É possível perceber-se então que, mesmo respirando-se ares democráticos, o processo 

de criação dos Institutos ainda preservou muito de autoritarismo e da forma tradicional de se 

fazer política no Brasil. A nova institucionalidade ou era aceita ou viriam as consequências: 

 

Assim, o que o pessoal passou a fazer até então, era mais ou menos comprar. Então 

você programava, você fazia todo esse planejamento, vamos dizer assim, e era por 

adesão. Então você tinha “Ó, se você aderir, você vai ter o mundo. Se você não aderir, 
você não vai ter nada”. Então você não tinha como não aderir. Então assim, o processo 

de expansão, quem resolveu não aderir, por exemplo, o CEFET Rio continuou CEFET 

Rio, o de Minas também, porque eles tinham a expectativa de serem universidades e 

não instituto. Eles queriam dar um salto para universidade e eles resolveram no 

primeiro momento não aderir. E eles passaram maus bocados por isso (...) Então... 

eles não tiveram contrapartida de vagas e... depois, com muita briga política e 

discussões que não me cabe aqui fazer juízo de valor, eles tiveram algumas 

repercussões, algumas contrapartidas, vamos dizer assim, tiveram que ir beijar a 

mão lá do Ministro para conseguir algum investimento... alguma vaga, alguma 

coisa também, mas não foi na mesma monta que teve o resto das instituições. (G3, 

grifos nossos) 

 

 Observe-se que não apenas as instituições mais periféricas, como no caso da Paraíba, 

mas até instituições de estados considerados mais fortes, como Rio de Janeiro e Minas Gerais 

sentiram a pressão. Portanto, quem não fazia parte do “núcleo duro” que tinha tido a iniciativa 

de pensar a criação dos Institutos sentiu o peso dessa decisão. É oportuno relembrar o que disse 

o professor Getúlio Ferreira, ex-diretor do CEFET do Rio Grande do Norte-RN, na palestra 

proferida por ocasião de um evento promovido pelo IFPB, em 2008, para divulgar a nova ideia: 

 
Por que algumas pessoas perguntam, “mas, por que instituto? Por que não continuar 

CEFET, que já faz praticamente a mesma coisa? ”. E é razoável essa pergunta, que eu 

mesmo fiz, quando chegou a primeira demanda [...] Mas, ela surgiu das conversas 

do presidente Lula com alguns especialistas da área [grifos nossos], 

principalmente as pessoas que fazem a SBPC e a Sociedade Brasileira de Matemática, 

o Ministro da Ciência e da Tecnologia, Sérgio Rezende, o nosso Ministro da Educação 

e dos dados que nós íamos colhendo das avalições que aconteciam no país.  (Palestra 

proferida em 22 de fevereiro de 2008 no IFPB) 

 

 Pode-se, então, compreender como esse “processo-fundador” centralizado por Brasília, 

mas não apenas ele, veremos mais adiante, esteve na base das primeiras fortes reações à chegada 

da novidade da Paraíba. Uma das primeiras reações foi a pouca presença de professores e 

funcionários no evento acima citado, quando o professor Getúlio Ferreira fez uma larga 

explanação sobre a criação dos Institutos. Como se diz na linguagem popular, “podia-se contar 

nos dedos os presentes”. 
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Eu lembro que na nossa passagem de CEFET para IF, eu era chefe de gabinete naquela 

época e eu tive que fazer algumas ações para gente promover algumas discussões, em 

parceria com o sindicato, com o CETEF... Nós fizemos um debate aqui no auditório 

2. E para você ter uma ideia, esse debate tinha 24 pessoas, um número que está 

gravado na minha cabeça!Um debate que contou com o diretor de ensino, um debate 

que contou com o diretor geral, que contou com o diretor da Escola Agrícola de Souza, 

contou com o diretor da Agrotécnica, com a Escola Agrícola lá de Bananeiras e as 

pessoas não compareceram no debate!  

Trouxemos de Brasília o Getúlio, Getúlio que foi diretor lá da escola de Natal que na 

época assumiu um posto lá em Brasília e nós trouxemos o Getúlio para uma palestra, 
para uma discussão sobre isso... após ouvir várias pessoas, algumas pessoas falaram 

que a gente deveria pensar num espaço maior, porque o nosso auditório não ia...  não 

tinha espaço para receber uma quantidade tão grande de pessoas. Então, nós levamos 

a discussão para o auditório lá da Federação Espírita e foi uma decepção a quantidade 

de pessoas. Fizemos debate em Campina Grande, fizemos um debate lá na UNED de 

Cajazeiras. (G1) 

 

O depoimento a seguir, do Gestor 5, traz mais elementos para se entender os 

posicionamentos críticos em relação a todo esse processo. 

 

Os institutos vêm com uma perspectiva de desenvolvimento regional, mas como toda 

política que vem sem aquela construção que foi o CEFET... Foi, assim, uma 

expansão, uma primeira expansão... vem ainda dentro do CEFET, que é quando se 

constrói Cajazeiras, depois Campina Grande, depois Guarabira e, assim, vai 

ampliando... ali há uma expansão bem mais significativa que vieram os outros 
campi que o instituto tem. [...] E essa expansão, ela, talvez, não tenha tido muito 

significado mais para gente, porque foi muito diretiva. Teve o governo do IF... 

pelo novo governo do IF... passa a ser diretiva (...) A política dos institutos veio já 

como algo desenhado e as discussões já estavam traçadas, não havia um 

envolvimento de lideranças, ou de vontade política de se discutir essa questão por 

parte dos gestores que assumiram daí para frente. (G5, grifos nossos) 

 

 Como se vê, trata-se de um olhar crítico que serve não só para entender o processo local, 

mas também para corroborar outras constatações já feitas no Capítulo II. A gestora se reporta 

ao processo de criação dos CEFET’s e defende que, aí sim, houve uma expansão mais discutida 

e com resultados progressivos, como foi a criação de Unidades do mesmo em cidades do 

interior paraibano. Em todo caso, ela afirma: “Agora, a diferença da política de Estado de FHC 

para o governo Lula, ela é gritante, ela é muito grande!”.  

E continua, em outro momento de sua entrevista, dizendo que, contrariamente às 

mudanças positivas provocadas pelo governo Lula, não havia dentro do CEFET a disposição 

para um debate mais sistematizado por parte principalmente dos gestores que tinham 

recentemente assumido cargos na direção da instituição. Ela se refere à posse dos gestores 

ocorrida em decorrência da eleição de 2006, a qual tinha acirrado os ânimos internos. 

Podemos concluir que, além dos vícios do “processo-fundador”, ao reproduzir práticas 

da política tradicional do Estado brasileiro, o contexto político interno também influiu na forma 

como a novidade foi recepcionada, seja em função dos resquícios da recente disputa eleitoral 
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para a direção do CEFET, seja por visões ideológicas ou idiossincrasias próprias aos indivíduos. 

Os efeitos destas duas, digamos, “variáveis”, vão ser percebidos ao longo do processo de 

implementação da nova instituição. 

 

Mas enfim, foi iniciado isso... e aí houve todo esse aporte de recursos, essa ampliação 

da rede, com vários campus sendo criados nos interiores, particularmente tinha uma 

leitura de... às vezes, de uma maneira, assim, digamos, muito sem planejamento, 

feito de uma forma a toque de caixa [grifos nossos], assim, tinha o conhecimento, 

através de relatos de amigos que tinham situações e relatos desagradáveis em relação 
à precariedade que existia em relação a alguns institutos que foram montados no 

interior com relação a ambientes físicos, com relação à disponibilidade de docentes 

(G7) 

 

Eu acompanhei, por exemplo, nós abrimos o campus de Campina Grande e aí nós 

estamos falando de uma cidade importante na Paraíba, nós abrimos o campus de 

Campina Grande em condições extremamente precárias, precárias, mas precárias 

mesmo, assim. Eu recordo que eu era chefe de gabinete e eu participei de uma reunião 

que decidiu pela abertura do campus e eu fui a única pessoa que votou contra, eu votei 

contra eles, eu sempre defendi que a gente deveria abrir o campus, quando o campus 

tivesse algumas condições mínimas para receber alunos. (G1) 

  

Ora, se o processo se inicia de cima para baixo e obedecendo a um tempo e ritmo que 

não era o local, mas do governo central, não deve surpreender o fato de a implementação do 

IF/PB acontecer “muito sem planejamento, feito de uma forma a toque de caixa” e, em 

consequência, ouvir-se relatos “desagradáveis em relação à precariedade de alguns institutos 

que foram montados no interior com relação a ambientes físicos, com relação à disponibilidade 

de docentes”, isto é, com referência aos campus do interior.  

A eloquência deste outro relato reforça ainda mais a análise feita até aqui. Trata-se do 

Gestor 8, Diretor de Ensino do CEFET na época da criação dos IFTs. 

 

Então, por exemplo, quando você recebe um documento da SETEC, o ofício circular 

se não me falha a memória, o número 107 do ano de 2008, você toma um susto, eu, 

por exemplo, tomei um susto porque eu não sabia que tinham passados técnicos do 

Ministério da Educação na Paraíba, que verificaram e que andaram pelo estado e 

chegaram à conclusão de que a cidade de Princesa Isabel era um polo comercial, a 
cidade de Patos era um polo comercial, a cidade de Picuí era um polo comercial, a 

cidade de Cabedelo era um polo comercial, e faltou algum que eu não coloquei dos 

cinco? (G8) 

 

Este gestor, portanto, sequer tinha sido informado pela SETEC que o seu CEFET 

deveria se expandir para cidades consideradas polo. A título de informação, em 2005, o 

presidente Lula anunciou o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, o qual incluía a construção de 65 unidades de ensino. Com o lançamento do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC, em 2007, a expansão passou a fazer parte 
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das ações do mesmo e o governo anunciou então a construção, até 2009, de mais 150 unidades 

de ensino, contemplando todos os Estados e o Distrito Federal. Divulgou-se, naquele momento, 

que seriam investidos R$ 750 milhões para obras e R$ 500 milhões, por ano, para custeio e 

salários de professores e funcionários a serem contratados por meio de concurso público. 

Considerando-se a primeira e a segunda fase dessa expansão, seriam acrescidas, às 160 mil 

vagas ofertadas em 2007, mais 274 mil vagas, um incremento, portanto, de 171%. A meta seria 

chegar até 2010 com algo em torno de 500 mil vagas em todo o território nacional. 

No artigo aqui já citado e escrito pelo secretário da SETEC e mais dois de seus diretores 

no período da expansão, os mesmos enfatizam o rigor e “despolitização” da escolha das regiões 

e cidades onde seriam instaladas as novas unidades: 

 

Um aspecto importante, pois inovador, a ser destacado na execução desse Plano de 

Expansão foi a priorização de critérios técnicos, em detrimento de critérios políticos 

(diga-se clientelísticos), como tem sido comum na gestão das políticas públicas, para 

a definição das áreas geográficas e municípios onde deveriam ser instaladas as novas 

unidades. Por ter a expansão objetivos bem definidos quanto à elevação da oferta de 

matrículas, interiorização da rede, criação de instituições em Estados e Municípios 
antes não beneficiados, a metodologia utilizada teve de se pautar, portanto, pelo 

respeito a análises, dados estatísticos e outros de instituições credenciadas, como o 

IBGE, Ipea, Inep, MDS, dentre outras, que pudessem contribuir para identificar as 

mesorregiões e cidades-polo necessárias à sua concretização. (PACHECO, 

PEREIRA, DOMINGOS SOBRINHO, 2010, p. 73) 

 

 Esta era a intenção e práticas iniciais. Se ao longo dos anos isso se consolidou ou não, 

foge aos nossos objetivos no momento, por isso voltamos à entrevista do G8 que acrescenta 

outros elementos para mostrar a dialética desse processo, ou seja, como novas e velhas práticas 

se imbricavam para produzir uma nova realidade: 

 

Então o que foi que essa política de educação no governo Lula mudou, foi que de 

repente para nossa satisfação a instituição começou a ser obrigada a procurar por 

exemplo, um prefeito de Patos, o prefeito de Monteiro, o prefeito de Princesa Isabel, 

o prefeito de Cabedelo, todos eles para dialogar sobre a expansão da instituição no 

sentido de que ela se interiorizasse. (G8) 

 

No entanto, assim não pensavam as vozes discordantes, para as quais todo esse processo, 

mesmo positivo, reconheciam, deveria seguir outro rumo. Voltamos à entrevista do G5, que 

nos ajudou a ver aspectos que as vozes apenas concordantes não nos permitiram. 

 

Esse seria... no Nordeste o erro foi, como eu disse, foi de governo local, em construir 

monumentos (pausa) no meio do Sertão, para dar ideia de eficiência? Não precisava, 

não precisava de monumentos para dar eficiência! Porque, em Princesa Isabel 

funcionou muito tempo em prédios locais e não deixou de ser valorizada, certo? E 

outros locais, também, tirando Cajazeiras e Campina Grande. Campina Grande 
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começou no centro da cidade...  Nós temos aqui funcionários do IF, hoje, que foi a 

primeira aluna, lá da primeira turma de Campina Grande e era num Centro Cultural 

lá na praça da... (trecho incompreensível) 

 

 Para que construir “monumentos no meio do sertão” se a educação profissional, onde 

ocorreu, sempre funcionou tão bem? É a opinião do G5. Em direção inversa, um balanço mais 

pragmático é feito pelo Gestor 1 e estudioso da história da rede.  

 

Estou falando isso para você, porque esse tipo de política que transformou as Escolas 

Técnicas em CEFET, depois o CEFET em IF, tem a ver exatamente com o que é que 

eu entendo da Rede. O que é a Rede para mim? E agora entra... acho que quem fala 

agora não é o gestor que foi chefe de gabinete, mas é o cara que estuda esta escola há 

anos e anos, que vem estudando isso. A Rede nunca passou de um braço, um braço 

armado do estado brasileiro para promover determinadas políticas. 

Então, assim claro que é bacana você chegar, por exemplo, em uma determinada 

cidade e você propor a criação de um campus: “Olha, vamos criar aqui um campus do 

IFPB”. Evidentemente, que é uma ideia muito bacana, quer dizer, nenhuma pessoa da 
cidade, nenhum grupo social daquela cidade vai se opor, vai se colocar contra isso. 

Agora, a discussão com aquela cidade, com aquela comunidade, ela precisava 

acontecer, precisava acontecer uma discussão para dialogar com a vocação econômica 

de lugar, enfim. Esse tipo de coisa nós não fizemos, quer dizer, isso desceu de 

Brasília para cá e as comunidades receberam isso como pacotes, como presentes 

e aí? “Façam o que vocês quiserem!” [grifos nossos]. Esse diálogo com a 

comunidade precisava acontecer. Em alguns momentos, a gente até ensaiou isso com 

as chamadas, audiências públicas, nós fizemos audiências públicas em Cabedelo, em 

Picuí, em Monteiro, em Patos, em Itaporanga. Mas, foram audiências públicas, 

digamos assim, falsas, falsas no sentido de que? 

 

 Deixa o gestor a indagação no ar, mas que nos parece ser respondida pela percepção 

diferenciada que teve o Gestor 8 ao receber de Brasília o aval para consultar a população. Para 

ele, “era o empurrão que faltava (...) finalmente a gente vai chegar na sociedade (...) finalmente 

a gente vai discutir com o setor político dessas cidades, finalmente a gente vai para uma 

prefeitura abrir uma audiência pública para escolher cursos, para dialogar com a sociedade”. 

Para ele que coordenou várias audiências, a descrição do clima das mesmas parece não justificar 

a pouca valorização dada a essas “falsas audiências” pelo Gestor 1 ou apenas pode-se ter aqui 

uma opinião diferenciada, porquanto este último gestor foi explícito quando afirmou: “claro 

que é bacana você chegar, por exemplo, em uma determinada cidade e você propor a criação 

de um campus (...) Evidentemente, que é uma ideia muito bacana, quer dizer, nenhuma pessoa 

da cidade, nenhum grupo social daquela cidade vai se opor, vai se colocar contra isso”. Sigamos 

acompanhando o relato do Gestor 8: 

 

Porque no nosso caso da Paraíba, o que aconteceu? Em cada cidade dessas que a gente 

referenciou agora, cada cidade polo, nós fizemos uma audiência e aí quem coordenou 

essas audiências fui eu, tenho várias gravações, inúmeras fotos de audiências públicas 

com auditórios, com Câmara de Picuí lotada, auditório do INSS em Monteiro que não 
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havia espaço, não tinha espaço para ninguém entrar; lá em Princesa Isabel, a 

população lá acorreu toda para a igreja... assim um cenário, um cenário altamente 

agradável de pessoas que passaram a ver acontecer aquilo que elas muito queriam que 

era finalmente chegar uma instituição, vamos chamar, assim, de qualidade, aonde seus 

filhos pudessem estudar [...] E nós fizemos isso, audiências de cinco horas de duração, 

e cada uma delas foi cinco horas de duração, falavam os especialistas, falavam as 

autoridades, e o povo, cada participante tinha em média três minutos o que ele achava 

importante para sua cidade, e qual era o curso que ele indicava. (G8). 

 

 E a realidade seguiu seu curso guiada, como diz o Gestor 2, “pela vontade e garra de 

todos os reitores”, porque, como havia uma demanda reprimida por cursos profissionalizantes 

em todo o estado não se poderia perder a oportunidade: “Algo parecido com primeiro a gente 

namora, depois a gente casa. Vamos fazer, depois a gente regulamenta”. Esta metáfora serve 

para ilustrar o sentido de oportunidade, o sentido do jogo a ser jogado. Veio de cima, é um 

pacote, mas atende ao que há muito se está esperando, particularmente após as conjunturas do 

governo FHC, que proibia qualquer expansão em nível de escolas e universidades federais. 

 

E houve situações, assim, de quem apresentou projetos e foi dada essa orientação para 
cada reitor voltar ao seu estado, discutir com governador do estado, lideranças 

estaduais, fazer estudos, vamos dizer assim, geosociais sobre regiões do estado. Nós 

começamos com... o estado tinha 12 regiões geopolíticas, hoje são 14. Você fazer um 

estudo, assim, das potencialidades e os arranjos produtivos locais, APLs, por região, 

quantos municípios por região, qual era a população, qual era o negócio, qual era a 

vocação? Isso a gente teve que trabalhar e a gente buscou consultorias externas, 

especialistas, e conseguimos até elaborar um documento muito interessante sobre esse 

estudo do Estado. Então veio o governo corajoso e havia condições, pelo menos é o 

que falaram para a gente, e isso de fato aconteceu. (G2) 

 

 Como se percebe, procurava-se seguir as orientações da SETEC que estiveram na base 

da expansão, mencionada no artigo dos gestores aqui já citados e que provocaram a reação do 

Diretor de Ensino (G8), quando diz ter tomado “um susto porque eu não sabia que tinham 

passados técnicos do Ministério da Educação na Paraíba”, tendo em vista verificar que cidades 

polos poderiam ser incluídas na expansão. 

 Nesta seção procuramos explorar o que disseram nossos entrevistados quanto ao 

processo que levou o CEFET-PB a transformar-se em Instituto Federal e a fazer algumas 

inferências que serão mais bem exploradas mais adiante, quando terminamos de explorar todo 

o corpus da pesquisa. Antes de seguirmos adiante, devemos registrar que, na fase de transição 

de uma instituição a outra, os diretores gerais dos CEFETs que aderiram à nova configuração 

institucional foram nomeados reitores pro-tempore 14 , portanto assumindo um cargo 

equivalente, em termos de status, ao dos reitores das universidades federais. 

                                                        
14 Os reitores pró-tempore foram nomeados pela própria Lei que transformou os CEFET’s em Institutos Federais, 

ou seja, criou os Institutos Federais, Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, obedecendo a um período de 
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3.3 Avaliações da nova institucionalidade 

  

Nas considerações metodológicas reafirmamos que as entrevistas com os oito gestores 

foram realizadas em setembro de 2016, tempo razoável de distanciamento dos anos de 

discussão a respeito da nova institucionalidade: 2007 e sua criação em dezembro de 2009. 

Agora passaremos a analisar os conteúdos dos discursos relativos à avaliação dos IFTs e à 

avaliação das próprias percepções e opiniões tidas nos primórdios dessa história, auto-

avaliações indiscutivelmente “contaminadas” com o olhar do presente.  

Ao ser perguntado sobre como via a nova institucionalidade, o Gestor 2, assim 

respondeu: 

 

Eu tenho uma definição, assim, muito sutil para institucionalidade. Eu vejo 

institucionalidade como espiritualidade. O espírito. Algo que você não vê, mas sente. 

Algo que você, apesar de não ver, sente e faz com muito prazer, como quem tem isso 

como um desafio, um degrau, um título honorífico que nós ganhamos e que tínhamos 

que fazer jus a ele, nem que fosse para se preparar hoje para receber amanhã. Se você 

me perguntar, a instituição estava preparada para isto acontecer? Eu diria o seguinte: 

se tivessem nos avisado que em um ano, seis meses ou alguns dias para frente nós 

íamos receber isso, eu tenho certeza que acho que a gente teria... eu acho que não 

ocorreria, não, mas a surpresa seria maior, talvez a resistência fosse maior. O fato é 

que ela foi acontecendo. E ainda hoje está acontecendo [grifos nossos] E a gente 

tem dentro da casa, talvez em João Pessoa isso seja um espaço mais visível, porque 
tem pessoas aqui que vivem a transição do tempo entre muito antigo e outros que 

estão chegando agora, gente que está chegando hoje, para o primeiro emprego na 

vida... doutor, com pós-doutorado, primeiro emprego e chega aqui e vê nessa 

instituição, às vezes até a escola com mais defeito que tem: “Mas como é que você 

pode imaginar que essa escola tem defeito se você não foi professor em canto 

nenhum?” (G2) 

 

 Mostramos na seção anterior como este mesmo gestor evidencia ter um sentido de 

oportunidade e uma visão bastante pragmática de todo o processo. De certa maneira diz que a 

instituição não estava preparada, mas seria capaz de responder à nova demanda; “O fato é que 

ela foi acontecendo. E ainda hoje está acontecendo”. E comenta, para justificar, a diversidade 

de perfis e de situações particulares nas quais estão mergulhados aqueles que fazem a 

instituição: “tem pessoas aqui que vivem a transição do tempo entre muito antigo e outros que 

estão chegando agora, gente que está chegando hoje, para o primeiro emprego na vida... doutor, 

com pós-doutorado, primeiro emprego...” Ao nosso ver, ele destaca essa diversidade como um 

potencial para enfrentar os desafios.  

                                                        
interinidade previsto na própria Lei, esse período vigorou até o dia 14 de julho de 2010 sob portaria, em seguida, 

o próximo mandato a partir dessa data, foi eleito reitor o professor João Batista de Oliveira Silva após uma 

consulta a comunidade  e referendado pelo MEC, para um período de quatro anos até 2014. 
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Vejamos mais alguns depoimentos: 

 
Eu entrei na época de escola técnica. Então nós tínhamos seis cursos, 1.800 alunos. E 

essa escola passou, no período que eu estava como diretor, nós tínhamos 7 mil 

estudantes e 32 cursos. Então assim, havia um saudosismo de alguns por não viver 

novamente aqueles momentos mais... que você conhecia todo mundo, praticamente, 

na instituição, para uma instituição nova, culturalmente diferenciada, completamente 

sem similar no mundo. Porque você tem aqui dentro pessoas de todas as faixas etárias 

estudando, você tem meninos de 14, 15 anos nos cursos técnicos integrados e tem 
pessoas com 50, 60 anos fazendo seus cursos superiores, seus pós-graduação e tudo, 

então dentro de um mesmo ambiente, no mesmo turno, vivendo com os mesmos 

professores, a gente não tem similaridade disso em canto nenhum no mundo (...) O 

novo é esse desenho que não existe um similar no mundo, certo? Esse, para mim, é o 

novo. É que as pessoas ainda não se apropriaram, não se apoderaram desse tipo de 

situação. A gente ainda não sabe gerir uma situação como essa. (G2) 

 
Eu acho que nós pegamos um momento muito rico, de pessoas extremamente 

comprometidas com as instituições. Professores que vivenciavam de uma forma 

amorosa o fazer a política ou a gestão pública. E enfim, (...) com isso nós criamos um 

corpo muito importante e que foi o momento, e aí vêm todos os cenários, vêm os 

momentos em que os ministros de Lula começam a enxergar. Nós fizemos questão de 

mostrar. Do primeiro, do Cristovam Buarque, até o último que nós acompanhamos, o 

nosso querido Fernando Haddad. (...) e nós demos, nós diretores todos, demos uma 

aula para Cristovam do que era a Rede Federal de Educação Tecnológica. Porque na 

verdade, esta Rede, ela sempre foi vista como uma coisa secundária ao longo da 

história. Era preciso demonstrar a importância que era essa Rede Federal, que eram 

os Centros Federais de Educação Tecnológica, hoje Institutos. E o Ministério 
começou a compreender. Então, Cristovam viu uma parte, depois veio Tarso Genro 

que também viu, e ao lado de Tarso tinha uma pessoa importantíssima para enxergar 

a Rede como um todo, chamado Fernando Haddad, que era o Secretário Executivo do 

MEC. Quando eles vislumbraram a grandiosidade, a capacidade que a Rede Federal 

tem de fazer, e fazer bem feito, com qualidade, com uma certa celeridade, eles 

disseram ”É por aqui que nós vamos” (G4) 

 

(G4): Eu estou um pouco eufórico. Eu fico no embargo quando eu falo sobre a nossa 

Rede. Enfim, se você me pergunta o que representa a expansão da Rede Federal no 

Brasil, eu lhe respondo com uma palavra, revolução. Uma revolução, ela pode se dar 

de forma abrupta, rápida, ligeira, e ela pode se dar de forma lenta e gradual. Como em 
educação não existe nada abrupto, educação é fundamentalmente vida, e vida é um 

dia, outro dia e outro dia, eu digo que nós fizemos uma grande revolução. Nós todos, 

todos que acreditaram que a expansão da Rede Federal era possível, é possível, e foi, 

e está sendo possível. Bom, e os frutos disso? Eu não sei. Não sei se vou estar vivo 

para ver os frutos. [...]. Quando você tem uma coisa boa na vida, que lhe dá prazer, 

que de uma certa forma lhe preenche ou satisfaz, conserve. Assim que seja também 

na educação brasileira. Se nós temos um exemplo positivo nesse país na educação, é 

a nossa Rede. É a nossa Rede. Se você me pergunta [...]. E o que é que não tem 

dificuldade? Mas esses efeitos da expansão, ele vai ser motriz, vai ser uma peça 

motriz, uma peça fundamental para um ciclo de desenvolvimento que vai acontecer 

no país. [...]. Olha, eu acho que... eu vou ser até um pretensioso em dizer, mas foi um 

dos maiores legados do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Maiores legados. Todo 
mundo faz o discurso que a educação é fundamental, mas ninguém vai para a prática. 

Esta é a questão. Não adianta discurso, todo, do vereadorzinho menor da menorzinha 

cidade do país, ao presidente, todos dizem que vão investir em educação. É fazer. É 

fazer. E Lula fez. Lula ousou. Ousou compreender que tinha professores neste país 

pertencentes a instituições centenárias como a Rede Federal, que diziam “Este é um 

caminho extraordinário para você mudar a educação, para você contribuir com a 

educação”. E aí alguém me disse “Mas é muito difícil, é muito complexo”. Não há 

essa complexidade. (G4). 
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As visões atuais das instituições, mesmo com críticas e autocríticas e com limitações 

que ainda são identificadas, ratificam quão positivo foi a expansão desde o início do governo 

Lula e com a criação dos institutos, seja no plano nacional, seja local. Não por acaso, o 

presidente Lula enfatizava: “Desde a primeira escola técnica criada por Nilo Peçanha, em 1909, 

até 2003 o Brasil construiu 140, portanto em 93 anos. Nós, em oito anos, vamos construir 214.” 

(JORNAL DO BRASIL, Edição de 15 de jun. de 2008). 

Na Figura 1, podem-se constatar os resultados do processo de expansão, na Paraíba, 

desde o início do governo Lula até hoje, razão de várias manifestações de entusiasmo pelos 

gestores aqui entrevistados. O relato do Gestor 4 é bastante esclarecedor a esse respeito. 

 

[...] aí eu fiz essa opção de deixar o SINASEFE, deixar Brasília, e vim disputar a 

eleição para direção-geral do CEFET-PB. Fomos vitoriosos [...].  Em junho nós 

tomamos posse como diretor, em junho de 2002, como diretor-geral do CEFET-PB. 
E aí é que eu quero chegar, porque falar da transformação (...) e da expansão da Rede 

Federal Tecnológica, é preciso entender o que havia antes. 
 

[...] eu vou fazer um registro do que eu acho que é importante que se faça na história. 

Na primeira semana que eu tomei posse como diretor-geral, eu encontrei em cima do 

meu bureau, numa certa manhã, na primeira semana, um livreto que era um livreto 

que contava com minúcia todo o projeto da construção – naquela época não se 

chamava Campus, chamava-se UNED – unidades da UNED de Campina Grande. E 

eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que existia essa perspectiva, e mesmo como 

professor da casa há muitos anos, como dirigente sindical, como alguém que foi do 
Conselho Superior por vários mandatos da nossa Instituição, da Escola Técnica do 

CEFET, eu não sabia que existia essa... que já existiu na verdade essa possibilidade. 
 

Na primeira reunião que eu fui a Brasília, do Conselho de todos os diretores, eu 

coloquei a questão na mesa. Isso no ano de 2002, o presidente era Fernando Henrique 

Cardoso e o ministro era Paulo Renato. Os colegas ficaram absolutamente abismados 

como é que eu colocava esse tema em pauta, porque havia um Decreto 2208 que 

proibia terminantemente, dificultava a possibilidade de construção de unidade, etc e 

tal. Muito bem, o que eu respondi? “Eu estou colocando isso aqui... ”, foi da primeira 
reunião que eu participei como conselheiro, “Eu estou colocando isso aqui porque nós 

temos que ver o futuro”, isso em 2002, “e o futuro aponta que em 2003 nós teremos 

outro Presidente da República, outro Ministro da Educação e outra realidade, portanto 

nós temos que começar a pensar, a construir as alternativas para a expansão da nossa 

Rede, para a criação de novas unidades! (G4). 

 

 Ele faz menção a outro momento revelador do clima da época quanto à impossibilidade 

de expandir a rede, uma vez que o Decreto 2208/97 proibia terminantemente qualquer ação com 

essa finalidade: “eu vi colegas na época (...) da criação da Unidade de Campina Grande que me 

diziam: ‘você é louco !’. Não existe dinheiro [...]. Você quase não tem dinheiro para manter o 

Instituto aqui!”. “De fato, eu recebi o Instituto com parcos recursos, um número pequeníssimo 

de alunos, e nós sabemos, e a história sabe como foi que nós o deixamos”. 
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Como se percebe na Figura 1, o IFPB até 2013 constituiu 12 Regiões 

Geoadministrativas15 do estado. Atualmente somamos 21 campi. Como já sabemos, somos uma 

instituição centenária que teve início em 1909, com a promulgação da Lei 11.892/2008, que 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPB passou a funcionar por meio dos campi 

João Pessoa, Sousa, Cajazeiras e Campina Grande, este último implantado por meio da 

expansão I, ainda sob o nome de CEFET. (Portfólio, IFPB, 2013). Dando  sequência à expansão, 

na mesma época, foi iniciada a fase da expansão II da Rede Federal, no nosso caso do IFPB, 

ganhamos novos campi (Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel). Na terceira etapa 

da expansão (III), mais seis novos campi foram implantados (Guarabira, Esperança, Santa Rita, 

Itabaiana, Itaporanga e catolé do Rocha). E mais ainda temos as unidades das cidades de Areia, 

Cabedelo Centro, Pedras de Fogo, Santa Luzia, Santa Rita e no bairro de Mangabeira, cidade 

de João Pessoa. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), (Portfólio, IFPB, 

2013):  

 
O IFPB tem como missão preparar profissionais cidadãos com sólida formação 

humanista e tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma 

sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Instituto Federal da Paraíba deve garantir a todos os seus campi a autonomia na 

gestão institucional democrática a partir de uma administração descentralizada, tendo 
como referência os seguintes valores: ética; desenvolvimento humano; inovação; 

qualidade e excelência; autonomia dos campi; transparência; respeito e compromisso 

social. (p. 13) 
 

Com relação às suas áreas de atuação, o IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Linguística, Letras e Artes.  

Ainda referente às áreas de atuação o IFPB tem como base as referências que são 

preconizadas pelo MEC, que, por meio da sua Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), disponibiliza os Catálogos Nacionais de Cursos Técnicos (CNCT) e 

Superiores de Tecnologia (CNCST). Esses catálogos oferecem 220 Cursos Técnicos (CNCT) e 

112 Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), os quais estão distribuídos em 13 eixos 

tecnológicos e que constituem referências e fonte de orientação para a formação profissional 

técnica e de graduação tecnologia no país, segundo o documento do Portfólio (IFPB, 2013). 

                                                        
15  Na verdade, essas regiões geoadministrativas atualmente se configuram em número de 14, podemos 

compreendê-las como espaços de jurisprudência para a implementação das políticas de ensino do IFPB, 

referentes às politicas públicas do Estado, são na verdade, isto é: uma divisão administrativa na qual para cada 

microrregião dessa têm-se um coordenador institucional.     
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A nossa equipe de profissionais é extremamente capacitada (especialistas, mestres e 

doutores), a qual tem acompanhado as tendências de mercado, possibilitando aos nossos 

usuários a construção de uma gestão de educação profissional que traduza as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão de forma que proporcione maiores condições de empregabilidade 

ao profissional em formação (PORTFÓLIO, IFPB, 2013). 

Quanto aos eixos tecnológicos adotados pelo IFPB, são eles: Ambiente e Saúde, 

Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, 

Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, 

Segurança e Turismo, Hospitalidade e Lazer, além de licenciaturas e bacharelados. Temos ainda 

um Centro de Referência em Pesca e navegação Marítima.  

Atualmente oferecemos a partir dos eixos tecnológicos os seguintes cursos (PORTFÓLIO, 

IFPB, 2013): 

 

Tabela 1  IFPB - Eixo Tecnológico I 

Eixo Tecnológico I Ambiente e Saúde 

CST em gestão ambiental 

Técnico integrado em Controle Ambiental 

Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Técnico Subsequente em Meio Ambiente 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 
 

Tabela 2    Eixo Tecnológico II 

Eixo Tecnológico II 
Controle e Processos 

Industriais 

CST em Automação Industrial 

Técnico Integrado em Eletromecânica 

Técnico Integrado em Eletrônica 

Técnico Integrado em Eletrotécnica 

Técnico Integrado em Mecânica 

Técnico Subsequente em Eletromecânica 

Técnico Subsequente em Eletrônica 

Técnico Subsequente em Eletrotécnica 

Técnico Subsequente em Equipamentos Biomédicos 

Técnico Subsequente em Mecânica 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

Tabela 3  Eixo Tecnológico III 

Eixo Tecnológico III Gestão e Negócios 

CST em Gestão Comercial 

CST em negócios Imobiliário 

Técnico Integrado em Contabilidade 

Técnico Subsequente em Secretariado 

Técnico Integrado em Administração (Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 4  Eixo Tecnológico IV 

Eixo Tecnológico IV 
Informação e 

Comunicação 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

CST em Geoprocessamento 

CST em Redes de Computadores 

CST em Sistemas de Telecomunicações 

CST em Sistemas para a Internet 

CST em Telemática 

Técnico Integrado em Informática 
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Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em 
Informática 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

 

Tabela 5  Eixo Tecnológico V 

Eixo Tecnológico V Infraestrutura 

CST em Construção de Edifícios 

Técnico Integrado em Edificações 

Técnico Subsequente em Edificações 

Técnico Integrado em Desenho de Construção Civil 
(Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 6  Eixo Tecnológico VI 

Eixo Tecnológico VI 
Produção Cultural e 

Design 

CST em Design Gráfico 

CST em Design de Interiores 

Técnico Integrado de Instrumentos Musicais 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 7  Eixo Tecnológico VII 

Eixo Tecnológico VII Infraestrutura 

CST em Construção de Edifícios 

Técnico Integrado em Edificações 

Técnico Subsequente em Edificações 

Técnico Integrado em Desenho de Construção Civil 
(Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 8  Eixo Tecnológico VIII 

Eixo Tecnológico VIII 
Produção Cultural e 

Design 

CST em Design Gráfico 

CST Design de Interiores  

Técnico Integrado em Instrumento Musicais 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

 

Tabela 9   Eixo Tecnológico IX 

Eixo Tecnológico IX Produção Alimentícia 

CST em Produção de Alimentos 

Técnico Integrado em Agroindústria 

Técnico Subsequente em Agroindústria 

Técnico Integrado em Agroindústria (Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 10   Eixo Tecnológico X 

Eixo Tecnológico X Recursos Naturais 

CST em Agroecologia 

Técnico Integrado em Agroecologia 

Técnico Integrado em Agropecuária 

Técnico Integrado em Geologia 

Técnico Integrado em Mineração 

Técnico Integrado em Petróleo e Gás 

Técnico Integrado em recursos Pesqueiros 

Técnico Subsequente em Agroecologia 

Técnico Subsequente em Agropecuária 

Técnico Subsequente em Mineração 

Técnico Subsequente em Recursos Pesqueiros 
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Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros  (Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 11  Eixo Tecnológico XI 

Eixo Tecnológico XI Segurança 
CST em Segurança do trabalho 

Técnico em Segurança do Trabalho (EaD) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 12  Eixo Tecnológico XII 

Eixo Tecnológico XII 
Turismo, Hospitalidade 

e Lazer 
Técnico Integrado em Eventos (Proeja) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 13  Licenciaturas 

Licenciaturas - 

Matemática 

Química 

Letras – Língua Portuguesa (EaD) 

Educação Física 

Educação Física (Plano Nacional de Formação dos Professores 

da Educação Básica – Parfor) 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

Tabela 14  Bacharelados 

Bacharelados Produção Alimentícia  

Engenharia Elétrica 

Administração 

Medicina Veterinária 

     Fonte: PORTFÓLIO, IFPB, 2013. 

 

O IFPB também oferta cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. São quatro 

programas de pós-graduação: nos campi João Pessoa e Cajazeiras (Especialização em Gestão 

Pública); no Campus Monteiro (Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente); e no 

campus João Pessoa (Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica).   

No Centro de Referência em Pesca e Navegação Marítima (CRPNM), temos ainda os 

seguintes cursos: Extensão Pesqueira; Extensão à Comunidade Portuária; Ensino Profissional 

Marítimo: 

 Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional – POP (CFAQ –III 

C/M) 

 Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro 

Auxiliar de Máquinas (CFAQ-I C/M) 

 Curso de Adaptação para Aquaviários – Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e 

Auxiliar de Saúde (CAAQ –I CT/S) 

 Curso de Formação de Aquaviários  

 Pescador Especializado em Pesca 

 PEP (CFAQ – III C) 
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Na área de pesquisas temos oito grandes áreas do conhecimento: 

 Ciências Exatas e da Terra 

 Ciências Humanas 

 Ciências Sociais Aplicadas 

 Ciências Biológicas 

 Engenharia e tecnologia 

 Ciências Agrárias 

 Ciências da Saúde  

 Linguística, Letras e Artes 

 

“A pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do 

conhecimento humano em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada 

segundo rigorosos critérios de processamento das informações”. (Portfólio. IFPB, 2013). As 

pesquisas desenvolvidas são apoiadas por vários programas institucionais: PIBITI/CNPq, 

PIBIC/CNPq, PIBICT/IFPB (nível graduação); PIBIC-EM/CNPq, PIBICT –Jr /IFPB (nível 

técnico. 

A extensão do IFPB (Portfólio, IFPB, 2013), “desenvolve atividades de acordo com as 

dimensões estabelecidas pelo FORPROEXT (Fórum de Dirigentes de Extensão da Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica), e deve propiciar aos discentes conhecimento no seu 

campo de atuação e condições para o desenvolvimento de sua formação cultural e cidadã, além 

de propiciar à sociedade acesso à educação, colaborando com qualidade de vida da 

coletividade”.  

O Instituto Federal da Paraíba tem a partir de sua extensão um grande leque de atuação 

subsidiando o desenvolvimento das suas ações. A partir de uma relação dialógica entre os 

saberes eruditos e populares, o Instituto Federal da Paraíba propicia uma política de difusão, 

socialização e a democratização do conhecimento produzido, nesse sentido, essa relação é 

compreendida como espaço que promove a articulação entre o saber fazer e a realidade 

socioeconômica, articulando educação, ciência e tecnologia na perspectiva de desenvolver a 

relação entre o local e o regional. (Portfólio, IFPB, 2013).  

Apenas convém lembrar que esses dados são de 2013, no momento já está bastante 

avançada a expansão com os mais novos últimos campi citados acima, que com certeza têm 

implantados novos cursos, a exemplo do Curso Técnico Integrado Subsequente de Cuidador de 

Idosos do Campus do Bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa. 
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Temos ainda os dados quantitativos referentes ao período de 2003-2010 em relação a 

número de alunos e docentes cuja expansão do IFPB16 pode ser apresentada a partir da tabela a 

seguir:   

 

Tabela 15  Evolução do quantitativo de alunos e professores do IFPB entre 2003 e 2010 
 ALUNOS DOCENTES 

2003 3684 184 

2004 7294 183 

2005 9818 226 

2006 9270 260 

2007 9478 263 

2008 11399 315 

2009 13735 383 

2010 17405 477 

            Fonte: IFPB (Sistema), 2017. 

 

Na Figura 2, apresenta-se apenas para ilustração a grande dimensão assumida pela 

expansão, alusiva às comemorações dos 100 anos dos Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (a contar de 1909, das Escolas de Aprendizes Artífices). Dados da 

SETEC/MEC (1999) indicam que, entre 2011 e 2014, com a entrega de 208 novas unidades, a 

Rede Federal atingiu a marca de 562 unidades em atividade em todo o país. 

 

 

Gráfico 1 - Quantitativo dos discentes do IFPB entre 2003-2010 

 
                 Fonte: IFPB (Sistema), 2017. 

 

 

 

 

 

                                                        
16 No quantitativo da tabela 15 (acima) não constam os alunos os matriculados em Cajazeiras até o ano de 2005. 
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Gráfico 2 – Quantitativo dos docentes do IFPB entre 2003-2010 

 
                 Fonte: IFPB (Sistema), 2017. 
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Figura 1 - IFPB presente em todas as Regiões Geoadministrativas da Paraíba 
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Figura 2 - Institutos Federais distribuídos por todas as regiões do país 

 
 

 

 Todavia, além da expansão física e administrativa, ou seja, aumento do número de 

unidades do IFPB, para falarmos apenas do nosso campo de observação, do número de 

professores, funcionários e estudantes, o processo de expansão é bem mais complexo que isso 

e nas condições em que ocorreu, muito de seu impacto na cultural institucional e da região, no 
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currículo institucional e na própria subjetividade dos indivíduos seria impossível de prever. 

Voltando ao que disse o Gestor 2: 

Porque você tem aqui dentro pessoas de todas as faixas etárias estudando, você tem 

meninos de 14, 15 anos nos cursos técnicos integrados e tem pessoas com 50, 60 anos 

fazendo seus cursos superiores, sua pós-graduação e tudo, então dentro de um mesmo 

ambiente, no mesmo turno, vivendo com os mesmos professores, a gente não tem 
similaridade disso em canto nenhum no mundo (...) O novo é esse desenho que não 

existe um similar no mundo, certo? Esse, para mim, é o novo! É que as pessoas ainda 

não se apropriaram, não se apoderaram desse tipo de situação. A gente ainda não sabe 

gerir uma situação como essa. (G2) 

 

Estes relatos traduzem na prática o que foi proposto no documento base dos IFs. Como 

já dissemos antes e fazendo referência ao artigo escrito por três gestores da SETEC na época, 

os Institutos nasceram, pelo menos no seu formato jurídico-institucional, procurando distinguir-

se da universidade clássica, embora a tomassem como modelo, assumindo uma forma híbrida 

entre Universidade e CEFET e representando, por isso mesmo, uma desafiadora novidade para 

a educação brasileira. São instituições de educação superior, mas também de educação básica, 

e, principalmente, profissional, pluricurriculares e multicampi; terão na formação profissional, 

nas práticas científicas e tecnológicas e na inserção territorial os principais aspectos definidores 

de sua existência. Traços que as aproximam e, ao mesmo tempo, as distanciam das 

universidades (PACHECO; PEREIRA; DOMINGOS SOBRINHO, 2010). De volta ao 

documento base: 

 
No seu desenho curricular deverão ofertar educação básica, principalmente em cursos 

de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio; ensino 

técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado em áreas 

em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em particular as 

engenharias, bem como programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem deixar 

de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros 

trabalhadores. (BRASIL, 2008b, p. 27) 

 

 

 É esta realidade que está sendo referenciada no relato do Gestor 2 e que se choca com a 

tradição da educação profissional no âmbito local e justifica sua afirmação quando diz: “É que 

as pessoas ainda não se apropriaram, não se apoderaram desse tipo de situação. A gente ainda 

não sabe gerir uma situação como essa”. Bastante ilustrativos do que está sendo dito são os 

trechos seguintes. 

 

[...] vou tentar dar a minha opinião. Olha, eu estou aqui desde que era escola técnica 

e, de lá para cá, essa escola tem crescido muito por conta do corpo docente, do corpo 

administrativo dessa instituição. Sempre foi tipo uma família onde todos trabalhavam 

para que a escola fosse algo assim, destacado dentro da sociedade, como sempre foi. 

Então de escola técnica ela passou a CEFET e eu acompanhei todo esse processo de 

muita luta, de muito trabalho de gestores enérgicos, onde procuravam que a escola 
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estivesse cada vez maior (voz embargada). Eu quero muito bem a essa escola e toda 

a vida primei pela qualidade dela. É tanto que eu estou aqui emocionada, porque toda 

vez que eu falo na escola eu me emociono [...].  Depois a escola começou a crescer 

demais e vieram as escolas técnicas nos interiores. Como eu já ia me aposentar, era 

muito serviço, muito trabalho para mim, que já estava com a idade, que já ia me 

aposentar. (G6) 

 

Eu entrei na época de escola técnica. Então nós tínhamos seis cursos, 1.800 alunos. E 

essa escola passou, no período que eu estava como diretor, nós tínhamos 7 mil 

estudantes e 32 cursos. Então, assim, havia um saudosismo de alguns por não viver 
novamente aqueles momentos mais... que você conhecia todo mundo, praticamente, 

na instituição, para uma instituição nova, culturalmente diferenciada, completamente 

sem similar no mundo. (G2) 

 

Eu acho que nós pegamos um momento muito rico, de pessoas que vivenciavam de 

uma forma amorosa o fazer a política ou a gestão pública (...) Eu estou um pouco 

eufórico. Eu fico no embargo quando eu falo sobre a nossa Rede. Enfim, se você me 

pergunta o que representa a expansão da Rede Federal no Brasil, eu lhe respondo com 

uma palavra, revolução. (G4) 

 

 A proposta dos Institutos que se propõe a ter uma forma “híbrida” entre universidade e 

CEFET começa a ganhar corpo numa instituição de tradição provinciana e voltada para 

populações com menos recursos materiais e culturais para se inserirem no mundo do trabalho 

e se afirmarem na dinâmica do desenvolvimento regional e nacional. A nova realidade se 

impõe, assim, forçando o rompimento com certos laços sociais antes estabelecidos: “Como eu 

já ia me aposentar, era muito serviço, muito trabalho para mim, que já estava com a idade, que 

já ia me aposentar”, “Então, assim, havia um saudosismo de alguns por não viver novamente 

aqueles momentos mais... que você conhecia todo mundo”, “Eu fico no embargo quando eu 

falo sobre a nossa Rede”. 

 Outro aspecto relatado pelo Gestor 3 quanto à reação dos reitores pró-tempores17 

reforçam a compreensão dessa dinâmica entre o novo e o velho, o local e o nacional (que vinha 

de Brasília) e as tensões provocadas pela mesma. 

 

A crítica maior que eu faço, talvez, é que no primeiro momento da criação dessa 

instituição, os reitores, eles foram indicados pelo Ministro a partir dos diretores dos 

institutos, dos CEFETs e eles tiveram todo esse procedimento. Mas o conselho lá dos 

reitores, a união de todos eles, talvez não tinha força para discutir com o MEC, sentar 

na mesa e discutir o andamento de todo esse processo. Eles eram a parte mais... eles 

não eram reativos ao processo, eles só levavam a missão para casa para implementar. 

Então não cabia a eles discutir, cabia a eles apenas a implantação e a cobrança dos 
resultados. E isso talvez tenha gerado um, vamos dizer assim, um desconforto nas 

instituições e uma falta de adesão da sua comunidade, porque a maioria dessas pessoas 

não tinha representação nas suas comunidades para estar ali presente naquele 

                                                        
17 Como dito anteriormente, os diretores das instituições gerais CEFETs, Escolas Agrotécnicas, de uma certa 

maneira foram nesse momento, mais cumpridores das imposições traçadas pela política de Brasília sem 

nenhuma discussão aprofundada dentro da comunidade acadêmica, e como já eram diretores gerais da 

instituição, tornaram-se naturalmente reitores pró-tempores, dentro do espírito da própria Lei de criação dos 

institutos.  



85 
 

momento. Ele chegava com uma demanda do Ministério e eles não tinham aceitação 

da sua comunidade, porque era como se fosse mandado pelo MEC e as pessoas não 

tiveram oportunidade de discutir se queriam ou não aquilo ali. (G3) 

 O que queremos destacar neste relato não é a crítica ao processo inicial pelo fato de ter 

sido “imposto”, no sentido de centralizado por Brasília, o que foi abordado no capítulo anterior. 

Interessa-nos agora chamar a atenção para as dificuldades de incorporação de uma novidade 

sobre a qual pouco ou nada se sabia. Nem mesmo Brasília tinha toda clareza a respeito, por isso 

a constatação: “eles não eram reativos ao processo, eles só levavam a missão para casa para 

implementar. Então não cabia a eles discutir, cabia a eles apenas a implantação e a cobrança 

dos resultados”. Mas, como reagir, se não se tinha clareza sobre algo “imposto”, cuja forma não 

se podia ainda vislumbrar? Esclarecedores também os trechos a seguir: 

 

[...] E isso já em 2006 já era o segundo mandato do presidente Lula, Haddad então 

apostou assim num modelo de PDI [Plano de Desenvolvimento Institucional] (...) um 

modelo que a princípio, era algo, assim... que não foi voltado para todas as 

intuições...  Enquanto todos pensavam em ser universidade tecnológica, o Haddad 

veio com aquela proposta de ser instituto. (G2, grifos nossos) 

 

Então talvez essa maior ansiedade... e também temperada com as formas de gestão 

tradicional da instituição, elas foram muito calcadas no período militar. Então a 

gente tinha diretores que viveram 30 anos como diretores da instituição e que criaram 
aqui verdadeiros quartéis, vamos dizer assim, da ordem organizacional da instituição. 

E derrubar esses muros não é fácil. (G3, grifos nossos) 

 

 Estas observações são muito pertinentes para uma abordagem em termos de 

representações sociais, de processos psicossociais relacionados com a absorção de uma 

novidade e de como “ancorá-la”, isto é, torná-la compreensível para os sujeitos, como bem 

demonstrou Serge Moscovici, fundador da teoria das representações sociais e mencionado por 

Domingos Sobrinho (2007, p. 03). 

 
Por essa razão, a figura do Instituto passou a se constituir, do ponto de vista 

representacional, numa estranha novidade. Se a representação social (o sentido 

coletivo) da instituição universitária e a configuração jurídica da mesma são sentidos 

“palpáveis” para a sociedade e a rede, em particular, porque produtos de uma 

construção histórica, o sentido social do Instituto inexiste e a sua configuração jurídica 

é algo por construir. Daí a sensação de “estranhamento” presente ainda hoje em muitas 

discussões sobre o assunto, pois, do ponto de vista perceptivo, representacional, o 

desconhecido sempre assusta, como bem demonstrou o psicólogo social Serge 

Moscovici (1967), na sua obra fundadora. 

 

 Pode-se aqui referenciar empiricamente como esse processo psicossocial repercutia no 

dia a dia da implementação dos Institutos e até como era percebido por outros sujeitos que não 

estavam na linha de frente do mesmo. A percepção era de que os reitores “não eram reativos” 

apenas obedeciam, quando, na verdade, esses estavam sendo pressionados pelo contexto a 
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“jogar o jogo” e ao mesmo tempo “negociar” consigo mesmos as suas dúvidas e 

incompreensões. 

 Podemos também retornar a entrevista com a Gestora 5, que, de início, teve uma postura 

muito crítica, mas, na sequência (o que mostraremos mais adiante), passou a assumir uma 

postura bastante positiva com relação à novidade. 

 

[...] o erro foi como eu disse, foi do governo local, em construir monumentos (...) no 

meio do Sertão, para dar ideia de eficiência? Não precisava, não precisava de 

monumentos para dar eficiência! (...) Porque em Princesa Isabel funcionou muito 
tempo em prédios locais e não deixou de ser valorizada, certo? E outros locais, 

também, tirando Cajazeiras e Campina Grande. Campina Grande começou no centro 

da cidade, nós temos aqui funcionários do IF, hoje, que foi a primeira aluna lá da 

primeira turma de Campina Grande e era num Centro Cultural lá na praça da... (G5) 

 

 Uma década depois, de 2006, quando se começou a falar em institutos, a 2016, quando 

da indiferença inicial de muitos se passou aos acalorados debates, mesmo que recheados de 

dúvidas e críticas à implementação da proposta, passando o antigo CEFET de apenas uma 

unidade no município de Cajazeiras (antiga UNED - Unidade De Ensino Descentralizada) a 12 

campus, abrangendo todas as regiões geoadministrativas do estado, a novidade ganhou forma 

e significado. Mudaram percepções e opiniões a seu respeito. 

 

Enfim, se você me pergunta o que representa a expansão da Rede Federal no Brasil, 

eu lhe respondo com uma palavra, revolução. Uma revolução, ela pode se dar de 

forma abrupta, rápida, ligeira, e ela pode se dar de forma lenta e gradual. Como 

em educação não existe nada abrupto, educação é fundamentalmente vida, e vida é 

um dia, outro dia e outro dia, eu digo que nós fizemos uma grande revolução. Nós 

todos, todos que acreditaram que a expansão da Rede Federal era possível, é possível, 

e foi, e está sendo possível. Bom, e os frutos disso? Eu não sei. Não sei se vou estar 
vivo para ver os frutos. [...] Quando você tem uma coisa boa na vida, que lhe dá prazer, 

que de uma certa forma lhe preenche ou satisfaz, conserve. Assim que seja também 

na educação brasileira. Se nós temos um exemplo positivo nesse país na educação, é 

a nossa Rede. É a nossa Rede. Se você me pergunta [...].  E o que é que não tem 

dificuldade? Mas esses efeitos da expansão, ele vai ser motriz, vai ser uma peça 

motriz, uma peça fundamental para um ciclo de desenvolvimento que vai 

acontecer no país. [...]. Olha, eu acho que... eu vou ser até um pretensioso em dizer, 

mas foi um dos maiores legados do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Maiores 

legados! Todo mundo faz o discurso que a educação é fundamental, mas ninguém vai 

para a prática. Esta é a questão. Não adianta discurso, todos... do vereadorzinho 

menor, da menorzinha cidade do país, ao presidente, todos dizem que vão investir em 

educação. É fazer! É fazer! E Lula fez, Lula ousou! Ousou compreender que tinha 
professores neste país pertencentes a instituições centenárias como a Rede Federal, 

que diziam “Este é um caminho extraordinário para você mudar a educação, para você 

contribuir com a educação”. E aí alguém me disse: “Mas é muito difícil, é muito 

complexo!”. Não há essa complexidade. (G4, grifos nossos) 

 

Hoje eu acho uma referência, a gente vê uma busca, inclusive, por vários alunos, 

discentes, que buscam a instituição porque lá têm acesso a profissionais capacitados, 

profissionais especializados para fazer essa interface entre o pessoal que às vezes tem 

necessidades especiais e a transmissão do conhecimento. E de maneira que foi feita 
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essa ampliação e hoje nós temos uma situação em que temos campus em várias 

cidades do interior. E funcionando melhor. No início houve uma precariedade grande, 

mas hoje está funcionando melhor. Muito bom! Então achei muito boa essa questão 

também (...)  Agora, percebo que a instituição não está tendo, dentro da sociedade, 

aquela importância que ela tem, que ela deveria ter. Eu acho a instituição ainda um 

pouco distante dos problemas da sociedade, eu acho que ela está muito envolvida em 

relação à questão só do ensino e os outros pilares da educação, particularmente da 

educação superior, como a pesquisa e a extensão são poucas, mesmo dentro da questão 

do ensino, ela está um pouco fechada (...) São leituras minhas, particulares, e de modo 

que eu não vejo nas discussões da sociedade, a presença efetiva do IF. Diferentemente 
da época de [refere-se aqui ao Gestor 4], ele tinha uma capacidade muito grande de 

promover uma interlocução com o meio externo, era de uma participação muito 

grande. (G7) 

 

Como se pode observar, as avaliações da criação do IFPB apontam os seus aspectos 

positivos, mas não deixam de destacar que há mais a fazer. Importante no relato do Gestor 7 a 

sua preocupação com o “hibridismo” dos institutos, ou seja, fazer o que sempre fizeram os 

CEFET, mas ir também em direção ao que faz a universidade: “os outros pilares da educação, 

particularmente da educação superior, como a pesquisa e a extensão são poucas, mesmo dentro 

da questão do ensino, ela está um pouco fechada”. Assim, o que antes não era sequer muito 

claro nas orientações que vinham de Brasília, agora já não é mais tão “estranho”, do ponto de 

vista representacional, e começa a se tornar “familiar”18. Mais uma boa evidência disso nos é 

dada pelo Gestor 2: “Hoje se pensar ‘precisamos passar para universidade’, eu digo: me diga a 

diferença? ”. 

Outro relato que deixa esse processo representacional de passagem do “estranho” ao 

“familiar”, que mereceria uma análise à parte, é o da Gestora 5. Já mostramos em outro lugar 

como sua primeira reação foi negativa em ternos de apreensão da novidade. O seu argumento 

apoiava-se na tradição do provincianismo local e de como a mesma o retraduzia; apoiava-se no 

seu olhar que não conseguia “compreender”, por essa mesma razão, a formulação feita pelo 

MEC. Por isso se apegava aos seus referentes culturais mais arraigados:  

 

[...] o erro foi como eu disse, foi de governo local, em construir monumentos no meio 
do Sertão, para dar ideia de eficiência? Não precisava, não precisava de 

monumentos para dar eficiência [...] Porque em Princesa Isabel funcionou muito 

tempo em prédios locais e não deixou de ser valorizada, certo? E outros locais, 

também, tirando Cajazeiras e Campina Grande. Campina Grande começou no centro 

da cidade, nós temos aqui funcionários do IF, hoje, que foi a primeira aluna lá da 

                                                        
18 Embora não façamos uma análise guiada pela teoria das representações sociais de Serge Moscovici, com a 

amplitude que a mesma exige, o que fugiria ao foco central da nossa pesquisa, algumas evidências empíricas 
são melhor compreendidas à luz dessa teoria. Os termos aqui entre aspas se referem aos processos de 

objetivação e ancoragem na constituição de uma representação social, fundamentais para demonstrar como um 

objeto, inicialmente estranho para um grupo de sujeitos, progressivamente vai se tornando familiar para eles. 

Ver: MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagen e seu público. Petrópolis: Vozes, 2012 (Coleção 

Psicologia Social). 
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primeira turma de Campina Grande e era num Centro Cultural lá na praça da... (grifos 

nossos) 

 

Para que a instituição oferecesse um serviço de qualidade não precisaria gastar tanto 

dinheiro com prédios para ela verdadeiros “monumentos” no meio do Sertão, portanto da 

pobreza do Sertão. Para que tudo isso se na trajetória da instituição a formação aconteceu com 

sucesso “em prédios locais” ou “no centro da cidade”. Todavia, ela demonstra como esse novo 

que lhe parecia “desmesurado” adquiriu um sentido com o qual concordava. 

 
A gente ficou sem muitas opiniões, a gente, talvez... nos debates, a gente tivesse 

construído um outro modelo de interiorização dessas instituições, com prédios 

menos... tão avantajados, tão referenciais mundiais de arquitetura! Mas, que fossem 

mais dinâmicos para o desenvolvimento que o Instituto se propunha. Então, aí nessa 

expansão, vieram várias perspectivas de discussões... que o IFPB trouxe várias 

possibilidades. Possibilidades de interiorização, de fortalecimento ético de 

comunidades quilombolas, fortalecimento ético de comunidades indígenas, 
porque ele fala dessa cultura regional local ser preservada (...) das políticas do 

governo Lula, que foi essa questão de forçar pela normatização e regulamentação, 

construir na mentalidade um resgate da identidade afrodescendente, indígena (...) 

Então (...) desenvolvimento local com valorização da cultura regional, com 

aplicação de toda essa dinâmica que os institutos interiorizam, para não só, 

academicamente, fortalecer classe média, ou... E uma coisa, assim, que eu acho, que 

a política veio, deveria ter fortalecido, também, a permanência do campesino, do 

homem do campo (...) 

Mas, não deixa de ser, através dos institutos chegarem à comunidade Caiana dos 

Crioulos, em Alagoa Grande, desenvolvendo trabalho lá dentro, Parati, aqui. Assim, 

eu vi, assim... essa para mim foi a grande vertente social que o governo Lula trouxe, 
o resgate dessa identidade. Assim, eu não consigo ver isso, não consegui ver isso 

em nenhum outro governo, a valorização da identidade sem a discriminação, 

valorizar, mas sem discriminar, valorizar, dando as condições, dando o resgate 

individual e coletivo do povo. (Grifos nossos) 

 

O seu relato introduz um tema inexplorado pelos demais, porém que faz parte da 

proposta oficial dos Institutos, que é, como diz a gestora, o “desenvolvimento local com 

valorização da cultura regional”, o “fortalecimento ético de comunidades quilombolas, 

fortalecimento ético de comunidades indígenas”, mesmo que critique a ausência dos 

“campesinos” e faça outras ressalvas, mas aceita que isso jamais tinha acontecido em outro 

governo. Os institutos, mesmo com os seus limites, estão focando no “desenvolvimento 

humano, o humano num todo”, que, para ela é o fundamental, pois  “Eu não preciso deslocar 

um estudante horas e horas de... ou se deslocar da família para ter uma qualificação técnica e 

ele só ter que trabalhar numa indústria, ele pode ter uma qualificação técnica em várias horas 

de conhecimento”. 

 

Inserção, inserção... Inserção, principalmente, do sertanejo, porque... que dificuldade 

um sertanejo tinha na hora de acessar um estudo? Então diversificou para ele. 

Inserção, o sertanejo que eu digo é o quilombola, é o indígena, é o campesino, é o 
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urbano lá, local, das pequenas comunidades, das cidades do município da Paraíba. 

Essa interiorização para mim foi fantástica, pode ter muitas falhas, ninguém é 

perfeito, não está perfeito, que eu sei que têm alguns elementos que dificultaram. 

(Grifos nossos) 

 

Nesta mesma direção avaliativa, segue o Gestor 8, ao fazer um balanço atual da rede: 

 

O que eu chamo de participação ideológica é isso, há uma identidade, as pessoas 

gostariam muito de ter uma escola profissional aqui, para que seu filho não fosse 

morar na casa de um parente, ou na casa de um aderente, lá na periferia da grande 

capital, ser maltratado, ter que fazer coisas que não gostaria de fazer, ele gostaria 

daquilo. (G8) 

 

 E o Gestor (7) reflete sobre o futuro do IFPB: 

 

A minha expectativa de futuro para a instituição é isso, é você ter uma instituição mais 

participativa dos problemas da comunidade, ela deixar de ficar olhando para o seu 

umbigo e ver a comunidade externa, porque na realidade, a importância e o sentido 

dessas instituições não é só o ensino de formar pessoas para exercitar determinadas 

profissões. Não, ela tem uma formação mais ampla, ela precisa discutir os problemas 

da comunidade e procurar resolver esses problemas. Então, com isso ela amplia a sua 

importância, eu acho que ela cumpre mais o seu papel nesse sentido, não só o IF, mas 

as outras instituições, particularmente o IFPB.  

 

 Procuramos mostrar até aqui alguns aspectos do processo de implantação dos Institutos 

Federais no estado da Paraíba, dentre dos limites do recorte temporal e metodológico adotado. 

Consideramos que, mesmo não sendo uma pesquisa ampla, como requer uma análise 

aprofundada de todo o processo, os dados coletados permitem-nos ter uma visão aproximada 

do mesmo e abre possibilidades para formulações de outras questões de pesquisa. Todavia, não 

encerraremos este capítulo fazendo a necessária síntese dos resultados encontrados e ampliando 

as interpretações que se impõem diante dos mesmos, além de explicitar qual é a nossa tese. 

Deixamos isso para fazer no capítulo seguinte denominado de “O processo ainda não acabou”.  
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CAPÍTULO IV -  O PROCESSO AINDA NÃO ACABOU 

 

 Procuramos mostrar até aqui alguns aspectos do processo de implantação dos Institutos 

Federais no estado da Paraíba, dentre dos limites do recorte metodológico adotado. 

Consideramos que, mesmo não sendo uma pesquisa ampla, como requer uma análise 

aprofundada de todo o processo, os dados coletados permitem-nos ter uma visão aproximada 

do mesmo, a qual nos possibilitará formular outras questões de pesquisa no futuro ou que sejam 

do interesse de outros e outras pesquisadores. A seguir, vamos apresentar, no formato, digamos, 

de “blocos temáticos” os destaques dos resultados que consideramos mais relevantes, fazendo 

alguns aprofundamentos e, ao final, enunciaremos nossa tese. 

 

4.1 Brasília impõe as regras do jogo 

 

A nosso ver, o processo aqui analisado, ao ficar evidenciado que não se deu da noite 

para o dia, nem tampouco “em céu de brigadeiro”, como se diz na linguagem popular, serve 

para ajudar nossas reflexões sobre o processo de construção democrática e de modernização do 

país. É significativo que um governo nascido das lutas e movimentos populares e do qual 

participaram muitos dos que combateram os governos militares tenha se comportado 

reproduzindo práticas autoritárias que tanto combatia. Destacamos a edição do decreto de 

criação abrupta dos institutos, portanto sem que o seu teor tivesse sido discutido com a rede e 

a imposição da proposta da SETEC/MEC, cujas consequências foram sentidas mesmo pelos 

CEFETs situados em regiões de maior peso político em Brasília. Como enfatizou o Gestor 3, 

“eles passaram maus bocados” e “tiveram que ir beijar lá a mão do Ministro para conseguir 

algum investimento”. Se esse fato teve implicações na resistência política inicial, posto que 

havia docentes e gestores não afinados com o partido do governo (Partido dos Trabalhadores), 

cujas posições se manifestavam no dia a dia e na eleição ocorrida para a direção do CEFET, 

antes da transformação deste em Instituto, conforme presenciamos pelo fato de ser também 

docente da instituição, teve implicações igualmente nas próprias dificuldades dos indivíduos de 

processarem mentalmente a novidade – tema a ser desenvolvido mais adiante. 

 O fato de, ao final, a reestruturação da rede passar a ser percebida, não só na Paraíba, 

mas em todo o país, como um grande avanço (embora todas as suas repercussões não possam 

ainda ser avaliadas) faz-nos um convite à reflexão mais criteriosa quanto ao nosso processo de 

construção democrática. Chamam a atenção para isso os autores Domingos Sobrinho e Barbosa 

Júnior quando consideram os ares de democracia vividos hoje na sociedade brasileira, como 
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continuação de um processo histórico, cuja visibilidade social pode ser referenciada com a 

Constituição de 1934, posto que a mesma trouxe avanços significativos “como o princípio da 

alternância no poder, a garantia do voto universal e secreto estendido às mulheres, a pluralidade 

sindical e o direito à livre expressão”. E destacam que o mesmo foi interrompido pela ditadura 

do Estado Novo (1937-1945), retomado de 1945 a 1964, sendo mais uma vez interrompido com 

o Golpe Militar de 1964. Por isso, enfatizam os autores: “[...] o nosso processo de construção 

democrática não é uma linha reta (...) e se caracteriza por tensões e ambiguidades que são 

resultantes de uma estruturação econômica extremamente concentradora das riquezas 

socialmente produzidas” (DOMINGOS SOBRINHO; BARBOSA JÙNIOR, 2014, p. 233). 

Como sintetizou muito bem o Gestor 2, após todos os problemas e reações iniciais “O fato é 

que ela foi acontecendo. E ainda hoje está acontecendo”. 

O que se constata ao longo do processo é que a SETEC/MEC conseguiu levar a 

mensagem do governo Lula que o fez conquistar o eleitorado das camadas mais pobres da 

população, em particular do Nordeste, onde teve larga votação. O documento da SETEC/MEC 

destaca sobre as concepções e diretrizes dos Institutos, que sua implantação está relacionada 

com o conjunto de políticas do governo para a educação profissional e tecnológica. Daí, 

 

[...] para trilhar o caminho que leva a essas instituições, passamos, necessariamente: 

pela expansão da rede federal;  pelas medidas que, em cooperação com estados e 

municípios, visam à ampliação da oferta de cursos técnicos, sobretudo na forma de 

ensino médio integrado, inclusive utilizando a forma de educação a distância (EaD);  

pela política de apoio à elevação da titulação dos profissionais das instituições da rede 

federal, com a formação de mais mestres e doutores; pela defesa de que os processos 

de formação para o trabalho estejam visceralmente ligados à elevação de escolaridade, 

item em que se inclui o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

(PACHECO, 2011, p. 16) 

 

O que está em curso, portanto, reafirma Pacheco secretário da SETEC naquele 

momento, é a formação humana, cidadã, precedendo à qualificação para a laboralidade, pautada 

no compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se em 

desenvolvimento. Assim, a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar 

as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre 

ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo 

tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da 

autonomia intelectual. 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 
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política pública, não somente pela fonte de financiamento de sua manutenção, mas, 

principalmente, por seu compromisso com o todo social” (ibid., p. 17). 

Esta era a concepção difundida naquele momento e o governo a reforçava não só pela 

manutenção do diálogo com a rede, mesmo que impondo as regras do jogo, como pela 

destinação dos recursos necessários à concretização da expansão da rede e criação dos 

Institutos. Em consequência, como vimos em alguns relatos, reações e críticas iniciais foram 

reafirmadas ou reconsideradas, mas sem desconhecer o processo objetivo em curso. 

 

4.2 Monumentos no meio do Sertão? 

 

 Procuramos, em vários momentos, a partir de questões colocadas pelos gestores 

relativas a reações negativas ou de incompreensão do que seria um instituto, chamar a atenção 

para os processos psicossociais de construção de representações sociais, um conhecimento de 

senso comum socialmente construído e compartilhado. Como diz Jodelet, as representações 

sociais são construídas porque precisamos saber como nos comportar no mundo, física e 

intelectualmente, e saber como dominá-lo, identificando e resolvendo os problemas que se 

apresentam:  

 

[...] é por isso que criamos representações. Frente a esse mundo de objetos, pessoas e 

acontecimentos ou ideias, não somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados 

num vazio social: partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, 

às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-

lo ou enfrentá-lo. Eis por que as representações sociais são tão importantes na vida 

cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes 

aspectos da realidade diária, no modo de interpretar aspectos, tomar decisões e, 

eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva. (JODELET, 2001, p. 

46) 

 

 A teoria das representações sociais construída por Serge Moscovici defende que, na 

construção desse tipo de conhecimento de senso comum, realizada no cotidiano de nossas 

interações, acontecem dois processos básicos: a objetivação e a ancoragem, os quais não 

ocorrem em momentos distintos, mas simultaneamente. A objetivação, segundo Moscovici 

(2012), está relacionada com a construção da face imagética da representação, ou seja, o 

processo pelo qual o que é abstrato, distante, passa a assumir uma “presença” quase tangível 

para os sujeitos. O mesmo acontece com a ancoragem, processo através do qual o desconhecido 

torna-se familiar porque passa a ser significado com base nos referentes culturais, históricos e 

identitários do grupo. 
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Na frase que serve de título para este item, a objetivação explicita-se quando a gestora 

toma como imagem (o abstrato transformado em concreto) dos IFs, o que nos seus referentes 

linguísticos e culturais, portanto no nível dos significados, ela entende como “monumento” e, 

ao fazê-lo, dá visibilidade aos dois processos formativos que levam à produção da estrutura de 

uma representação social, composta por figura/significado, elementos tão unidos entre si, 

como enfatiza Moscovici, como a frente e o verso de uma folha de papel19. Afirmava a Gestora 

5: “Não precisa, não precisava de monumentos para dar eficiência”.  

Para outros gestores, a representação social que compartilhavam da proposta da SETEC 

estava objetivada e ancorada na figura da Universidade e, consequentemente, no seu 

significado socialmente construído: 

 

[...] E isso já em 2006 já era o segundo mandato do presidente Lula, Haddad então 

apostou assim num modelo de PDI [Plano de Desenvolvimento Institucional] (...) um 

modelo que a princípio, era algo, assim... que não foi voltado para todas as 

intuições...  Enquanto todos pensavam em ser universidade tecnológica, o 

Haddad veio com aquela proposta de ser instituto. (G2, grifos nossos). 

 

 Observe-se a ênfase dada pelos grifos: “Enquanto todos pensavam em ser universidade 

tecnológica, o Haddad veio com aquela proposta de ser instituto”. Este depoimento demonstra 

que uma outra novidade de configuração jurídico-institucional, a Universidade Tecnológica, 

já não era mais um objeto estranho que precisasse se tornar familiar para os indivíduos, embora 

a ideia de Universidade Tecnológica não fosse tão antiga, mas, a diferença é que havia um 

referente concreto: a experiência da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

formalizada em 2005. A construção do significado para essa instituição envolveu significados 

já comuns na cultura da rede consolidados com as experiências das Universidades, das Escolas 

Técnicas e os CEFETs. 

 

Então talvez essa maior ansiedade... e também temperada com as formas de gestão 

tradicional da instituição, elas foram muito calcadas no período militar. Então a 

gente tinha diretores que viveram 30 anos como diretores da instituição e que criaram 

aqui verdadeiros quartéis, vamos dizer assim, da ordem organizacional da instituição. 

E derrubar esses muros não é fácil (...) 

A crítica maior que eu faço, talvez, é que no primeiro momento da criação dessa 

instituição, os reitores, eles foram indicados pelo Ministro a partir dos diretores dos 

institutos, dos CEFETs e eles tiveram todo esse procedimento. Mas o conselho lá dos 

reitores, a união de todos eles, talvez não tinha força para discutir com o MEC, 

                                                        
19  A propósito, é bem ilustrativo o exemplo dado por Moscovici (2012), no seu estudo clássico sobre a 

representação social da Psicanálise construída pela população parisiense. Ele constatou que, no processo de 

objetivação, o psicanalista era associado à imagem de um padre. Era a forma pela qual, para os parisienses, o 

abstrato assumia um formato quase tangível, quase palpável. E no processo de ancoragem, a terapia psicanalítica 

era entendida como uma confissão, à semelhança do que se faz na igreja católica. 
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sentar na mesa e discutir o andamento de todo esse processo. Eles eram a parte 

mais... eles não eram reativos ao processo, eles só levavam a missão para casa 

para implementar. Então não cabia a eles discutir, cabia a eles apenas a implantação 

e a cobrança dos resultados. (G3, grifos nossos). 

 

 O que queremos destacar neste relato, como já alertamos anteriormente, não é a crítica 

ao processo inicial pelo fato de ter sido “imposto”, no sentido de centralizado por Brasília, o 

que foi abordado no capítulo anterior. Interessa-nos chamar a atenção para as dificuldades de 

incorporação de uma novidade sobre a qual pouco ou nada se sabia. Nem mesmo Brasília tinha 

toda clareza a respeito, por isso a constatação: “eles não eram reativos ao processo, eles só 

levavam a missão para casa para implementar. Então não cabia a eles discutir, cabia a eles 

apenas a implantação e a cobrança dos resultados”. Mas, como reagir, se não se tinha clareza 

sobre algo “imposto”, cuja forma não se podia ainda vislumbrar? 

 Estas últimas observações pretendem destacar o entrelaçamento dos processos 

cognitivos com os emocionais e alertar para as análises que pretendem reduzir a compreensão 

desse período da história da educação profissional à sua dimensão econômica, político-

ideológica ou exclusivamente racional. Por isso o apoio na teoria de Serge Moscovici (e não 

uma análise ampla das representações sociais aí envolvidas) faz-se necessário para demarcar 

nossas preocupações analíticas. Denise Jodelet, também considerada como a mãe da teoria, 

assim explica essa imbricação entre social-cognitivo-emocional. 

 
Concebe-se, portanto, que a representação preenche algumas funções de manutenção 

da identidade social e de equilíbrio sociocognitivo, os quais se encontram ligados. Isto 

se relaciona às defesas mobilizadas pela irrupção da novidade. Quando a psicanálise 

apareceu, foi sentida como uma ameaça porque infringia os valores e modelos de 

pensamento em vigor nos diferentes grupos religiosos e políticos. Igualmente viu-se 

famílias políticas considerarem como perigoso o fato de se informar ou falar sobre a 

teoria marxista, com se isto arriscasse subverter seus quadros mentais. Quando, 

entretanto, a novidade pareceu incontornável, em lugar do evitar, fez-se um trabalho 

de ancoragem visando familiarizá-la, transformá-la para a integrar no universo do 

pensamento pré-existente, trabalho que corresponde a uma função cognitiva essencial 
da representação e pode, assim, incluir todo elemento estranho ou desconhecido no 

ambiente social e ideacional. (JODELET, 2001, p. 57) 

 

 

 A constatação da carga emocional de todos os envolvidos na construção dos Institutos, 

como sabemos, faz parte do humano, e foi destacada pelos depoimentos. Expressiva a forma de 

falar do Gestor 3: “Então talvez essa maior ansiedade...”; ou em outros depoimentos: “Então, 

assim, havia um saudosismo de alguns por não viver novamente aqueles momentos mais... que 

você conhecia todo mundo, praticamente, na instituição, para uma instituição nova, 

culturalmente diferenciada” (G2); “Eu estou um pouco eufórico. Eu fico no embargo quando 

eu falo sobre a nossa Rede” (G4); “Eu quero muito bem a essa escola e toda a vida primei pela 
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qualidade dela (voz embargada). É tanto que eu estou aqui emocionada porque toda vez que eu 

falo na escola, eu me emociono” (G6). Como, então, desconsiderar, no processo de construção 

dos Institutos e das representações da novidade, esse componente muitas vezes deixado de lado 

pelos reducionismos economicistas ou de caráter político-ideológico? Para concluir este item, 

vejamos mais uma passagem do texto de Jodelet aqui citado, no qual ela faz referência à sua 

tese de doutorado sobre as representações sociais da loucura em uma comunidade rural da 

França: 

 

Já mostrei (1985) que numa comunidade rural onde vivem em liberdade os doentes 

mentais, a população construiu um sistema de representação da loucura que lhe 

permite não apenas administrar sua interação cotidiana com estes últimos, mas 

também se defender da presença que julga perigosa para sua imagem e sua 

integridade. Temendo ser assimilada aos doentes e não podendo aceitar que sejam 

integrados como parte do tecido social, desenvolve-se uma representação da loucura 

postulando uma insuficiência no controle cerebral, no funcionamento orgânico e 

mental, criando um obstáculo que impede a retomada de uma atividade e de um lugar 

social normais. (JODELET, 2001, p. 16) 

 

4.3 Universidade? “Me diga a diferença!” 

 

Conforme já vimos, no contexto de surgimento dos Institutos a proposta que circulava 

pela rede, onde se achava que deveria haver uma mudança de configuração jurídico-

institucional, era a de Universidade Tecnológica. Em outros setores da rede, inclusive das 

instituições que haviam se transformado há pouco tempo em CEFET, a preocupação maior era 

com a expansão, com a criação de unidades (Uned) no interior dos estados.  

A dimensão econômica do fenômeno da expansão tinha razão de ser ante a constante 

carência de mão de obra qualificada para setores da economia que se expandiam num dinâmica 

vinculada ao mundo globalizado. Não por acaso, a criação dos primeiros CEFETs ocorreu nos 

estados de Minas, Rio de Janeiro e Paraná, em 1978, quando os demais somente foram 

autorizados a existir a partir de 1994 e se instalaram progressivamente, até porque, durante o 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a expansão foi proibida pelo 

Decreto 2208/97, somente extinto na primeira gestão do governo Lula (2003-2006). Da mesma 

forma, não foi por acaso que, ainda durante o período de criação dos CEFETs, no estado do 

Paraná, já era gestada a ideia de transformação da instituição em universidade tecnológica, o 

que somente se concretizou em 2005.   

Como ressalta Pereira (2003), citado anteriormente, o Brasil entrou no Século XX com 

largo predomínio da região sudeste no plano produtivo. Segundo o Departamento de Contas 

Nacionais do IBGE, no ano de 1999, a região sudeste respondeu por 58,3% do PIB brasileiro, 
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dos quais só o estado de São Paulo participou com 34,9%. Por sua vez, Pacheco (2011), 

secretário da SETEC no período aqui analisado, comentado o documento base de criação dos 

Institutos e citando a pesquisa Demanda e perfil dos trabalhadores formais do Brasil em 2007, 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), diz ser a indústria o setor que 

concentra a maior demanda por trabalhadores com experiência e qualificação profissional.  A 

pesquisa revela, ainda, que somente 18,3% do total das pessoas que procuram por trabalho no 

Brasil têm qualificação adequada para imediatamente atender ao perfil dos empregos 

atualmente abertos. O perfil da escolaridade média da mão de obra em falta no Brasil, continua 

Pacheco, concentra-se nos trabalhadores com 9,3 anos de estudos, o que se traduz em 

trabalhadores que estão cursando, no mínimo, o ensino médio. “Por outro lado, ainda é tímida 

a formação de profissionais pela modalidade de educação profissional e tecnológica, 

considerando as 170 mil vagas ofertadas atualmente por essa modalidade”. Isso significa que, 

dos 9,1 milhões de pessoas que buscaram vaga em 2007, apenas 1,7 milhão tinha qualificação 

adequada. Em relação ao contingente de trabalhadores sem qualificação ou experiência 

profissional, a estimativa é que em torno de 7,5 milhões de trabalhadores sem qualificação ou 

experiência profissional procuram emprego em todo o país. Ainda nesse contexto, dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, apesar dos 

avanços do Brasil na cobertura do ensino fundamental e médio nas últimas décadas, “a parcela 

de jovens com baixa instrução ainda é expressiva: quase 30% dos brasileiros entre 18 e 25 anos 

não têm sequer oito anos de estudo.” Esses dados criam um descompasso em relação à 

tendência que já se observa na realidade produtiva, de estabelecer como exigência mínima de 

qualificação o ensino médio completo (atualmente, 12 anos de estudo): “Cumpre ressaltar, 

também, que o Brasil possui a quinta maior juventude no mundo, sendo que, aproximadamente, 

apenas 50% estudam e, destes, 56% apresentam defasagem idade/ano.” (POCHMANN, apud 

PACHECO, 2011, p. 29). 

Como se pode perceber a realidade econômica do país servia de base para as pressões 

constantes sobre a rede e o debate interno quanto ao perfil da formação a ser oferecida e da 

própria instituição. Não é difícil inferir, para quem vive no Nordeste brasileiro, que a demanda 

e o ritmo de crescimento dessa demanda nos estados onde se instalaram os primeiros CEFETs 

e brotava a ideia de universidade tecnológica não poderia ser o mesmo das regiões menos 

dinâmicas e ditas “mais pobres” pelas estatísticas oficiais. Todavia, a criação dos Institutos, 

ocorrida numa conjuntura econômica favorável e durante um governo de caráter popular e 

democrático, não levou em conta fundamentalmente essas diferenças e contemplou com 
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recursos e apoio do governo central a todas as regiões. Ficou então evidente o contraste entre 

os projetos dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. 

No seu livro aqui referenciado, Institutos Federais: Uma revolução na educação 

profissional e tecnológica, Eliezer Pacheco faz uma excelente exposição e síntese do 

“hibridismo” dos IFs. Diz ele que a organização pedagógica verticalizada, da educação básica 

à superior, é um dos fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite que os docentes atuem 

em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem espaços de aprendizagem, 

incluindo os laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação que podem 

ir do curso técnico ao doutorado. A estrutura multicampi e a clara definição do território de 

abrangência das ações dos Institutos Federais afirmam, na missão dessas instituições, o 

compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas e criando 

soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Na 

busca de sintonia com as potencialidades de desenvolvimento regional, os cursos nas novas 

unidades deverão ser definidos por meio de audiências públicas e da escuta às representações 

da sociedade (PACHECO, 2011, p. 14). 

Outra característica importante: agregar à formação acadêmica a preparação para o 

trabalho “compreendendo-o em seu sentido histórico, mas sem deixar de afirmar seu sentido 

ontológico” e discutir os princípios das tecnologias a ele concernentes. O que se propõe, na 

verdade em termos de proposta curricular, “é uma formação contextualizada, banhada de 

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

de vida mais dignos.” (ibid., p. 15). 

 

Inicia-se a construção de uma instituição inovadora, ousada, com um futuro em aberto 

e, articulada com as redes públicas de educação básica, capaz de ser um centro 
irradiador de boas práticas. Os centros federais de educação tecnológica (Cefets), as 

escolas agrotécnicas federais e as escolas técnicas vinculadas às universidades que 

aceitaram o desafio desaparecem enquanto tais, para se transformarem nos campi 

espalhados por todo o país, fiadores de um ensino público, gratuito, democrático e de 

excelência. Com os Institutos Federais iniciamos uma nova fase, abandonando o 

hábito de reproduzir modelos externos e ousando inovar a partir de nossas próprias 

características, experiências e necessidades. (ibid) 

 

A implantação dos Institutos Federais está igualmente relacionada ao conjunto de 

políticas em curso para a educação profissional e tecnológica, por isso para trilhar o caminho 

que leva às mesmas tem de se passar: a) pela expansão da rede federal; b) pelas medidas que, 

em cooperação com estados e municípios, visam à ampliação da oferta de cursos técnicos, 

sobretudo na forma de ensino médio integrado, inclusive utilizando a forma de educação a 

distância (EaD); c) pela política de apoio à elevação da titulação dos profissionais das 
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instituições da rede federal, com a formação de mais mestres e doutores; d) pela defesa de que 

os processos de formação para o trabalho estejam visceralmente ligados à elevação de 

escolaridade, item em que se inclui o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

(ibid., p. 16). 

O que estava em curso, portanto, e este foi o “bordão” da SETEC, era a tentativa de 

assegurar uma formação humana e cidadã que não ficasse secundarizada ante a qualificação 

para a laboralidade e fosse guiada pelo compromisso de assegurar aos profissionais formados 

a capacidade de manter-se em desenvolvimento. Assim, a concepção de educação profissional 

e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais  

 

[...] baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões 

indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da 

capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia 

intelectual. 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. (p. 16-17) 

 

E um último aspecto fundamental para assegurar o “hibridismo” dos Institutos Federais:  

 

[...] os mesmos surgem como autarquias de regime especial de base educacional 

humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no modelo 

pedagógico elementos singulares para sua definição identitária. Pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em 

diferentes níveis e modalidades de ensino, é, porém, ao eleger como princípio de sua 

prática educacional a prevalência do bem social sobre os demais interesses, que essas 
instituições consolidam seu papel junto à sociedade. E na construção de uma rede de 

saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor da sociedade, 

identificam-se como verdadeiras incubadoras de políticas sociais. (p. 17-18) 

 

Diante de tudo o que foi exposto, pode-se outra vez voltar à questão formulada pelo 

Gestor 2: “Hoje se pensa: ‘precisamos passar para universidade’. Eu digo: Me diga a diferença!” 

Está, pois, colocado o desafio de consolidar o modelo proposto. Conforme procuramos deixar 

claro em toda a exposição, é preciso respeitar a heterogeneidade da rede que traduz a 

diversidade e complexidade de nossa sociedade. Para além das pressões econômicas e da 

capacidade de Brasília em impor políticas, como temos ressaltado, os aspectos psicossociais da 

recepção de novidades pode, a depender de cada conjuntura, não surtir os efeitos esperados, o 

que é facilmente constatado se observarmos o fracasso de tantas políticas advindas do governo 

central. Por último, vamos concluir este capítulo enunciando a nossa tese: 
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O processo de transformação do CEFET/PB em IFPB permite-nos defender que:  

a) o mesmo reproduz, em escala micro, a complexidade macro do processo de expansão 

ocorrido em todo o país, no tocante às suas tensões, contradições, ambiguidades, disputas e 

tramas político-institucionais;  

b) demonstra que, mesmo nos limites das contradições entre discurso e prática de um 

governo de caráter popular e democrático decorrentes igualmente das tensões e ambiguidades 

de nossa construção democrática, é possível, sim, introduzir mudanças na estrutura e formato 

da rede que a desafiem e façam melhor adequar-se não só às demandas da economia, mas 

também colaborar de forma efetiva na construção da cidadania;  

c) incorporar à análise dos processos de mudança a sua dimensão psicossocial ajuda a 

melhor compreender as ações dos sujeitos engajados nas mesmas e não reduzi-las a 

epifenômenos das estruturas econômicas, das disputas político-ideológicas ou a meras 

manifestações de idiossincrasias individuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que serviu de base para a construção desta tese de doutorado teve como 

objeto de investigação o processo de transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ocorrido no 

bojo do redesenho ou reconfiguração de toda a Rede Federal de Educação Tecnológica levado 

a cabo durante os dois governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva, cuja gestão começou 

em 2003 e terminou em 2010, quando elegeu a sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff. 

Buscou-se refletir sobre as razões desse processo em âmbito nacional, para, em seguida, 

compreender como o mesmo se efetivou no estado da Paraíba. Por que esta era a questão central, 

as instituições que compõem a rede federal de educação profissional, embora já tendo atingindo 

um nível bastante diversificado de configurações jurídico-institucional, tiveram de ser 

reconfiguradas em escala maior de complexidade, passando a constituírem os Institutos 

Federais de Educação que podem ofertar, daqui por diante, não só a formação básica inicial, 

porém até cursos de mestrado e doutorado? O que provocou esse fenômeno e quais as 

justificativas oficiais para fazê-lo? Em seguida, como o mesmo se processou no estado, quais 

as suas particularidades e que lições se podem hoje dele extrair? 

No caso da Paraíba, dada a inexistência de fontes secundárias que reconstituam e 

analisem esse processo e a escassez de fontes primárias a serem consultadas, salvo alguns 

documentos oficiais, o que há são os relatos orais de seus participantes. Optamos pela entrevista 

não estruturada, permitindo aos entrevistados “contar a sua história” e versão dos 

acontecimentos. Esta temática tem sido pouco pesquisada, menos ainda quando se trata de 

pesquisas em nível de doutorado, nas quais o olhar do pesquisador deverá ter mais profundidade 

e ser mais “rigoroso” com o fenômeno estudado, para que possa revelar detalhes, nuances e 

filigranas que, pelas lentes da ciência, permitem construir novas hipóteses sobre o significado 

ou significados do movimento de expansão da rede de educação profissional e abrir caminhos 

para novas pesquisas. Ainda mais quando se considera que a educação profissional e 

tecnológica no Brasil não atingiu patamares pelo menos consideráveis se comparado com 

outros países da América Latina, para não sair do nosso continente, o que representa uma grande 

defasagem na questão da educação de qualidade e qualificação da população como um todo. 

Assim, procuramos demonstrar, mesmo que de modo sucinto, como a trajetória da 

educação profissional no Brasil tem sido marcada tanto pelas demandas de cada fase da 

economia, como pelas visões predominantes no seio do Estado brasileiro a esse respeito, ou 

seja, pela visão que consegue se impor em cada conjuntura histórica. Exemplo disso foi a 
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criação das Escolas de Aprendizes Artífices, uma resposta às demandas da época que se impôs 

nas disputas internas e se constituiu no embrião de um sistema nacional de formação 

profissional, que se transformou e se adequou com o tempo. O mesmo não pode ser dito da 

iniciativa estatal de tornar compulsório o ensino técnico-profissional, tanto privado como 

público, no período dos governos militares. 

Na sequência abordamos o surgimento dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, buscando refletir sobre as razões desse processo em âmbito nacional, para, em 

seguida, refletir sobre o mesmo no estado da Paraíba. Pudemos apresentar um resgate, dentre 

dos limites aqui definidos, da experiência nacional de criação dos Institutos, do contexto 

político envolvendo as conjunturas do governo Luís Inácio Lula da Silva, das tramas das 

relações entre o poder central e os demais entes federados e das disputas simbólicas que levaram 

à reconfiguração jurídico-institucional dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica. 

Em seguida, exploramos como se deu essa experiência no estado da Paraíba, fundamentalmente 

reconstituída a partir das vozes de alguns gestores (as) ou ex-gestores (as), testemunhas e 

sujeitos desse processo.  

Refletimos, estimulados pelos temas que foram sendo pautados pelas entrevistas, sobre 

o fato de, no seu início, dadas algumas posturas autoritárias do MEC, o processo de criação dos 

IFs ter sido criticado ou recebido com reações bastante diferenciadas pelas populações 

envolvidas, e, ao final, passar a ser percebido, não só na Paraíba, mas em todo o país, como um 

grande avanço. Para nós, isto nos convida a observar, de forma mais criteriosa, quanto o nosso 

processo de construção democrática é repleto de tensões e ambiguidades e está longe de acabar. 

Em vários momentos da análise e interpretação dos dados, e a partir de questões 

colocadas pelos gestores relativas às reações negativas ou de incompreensão do que seria um 

instituto, pudemos pôr em destaque os processos psicossociais de construção de representações 

sociais, com base na teoria de Serge Moscovici e sua discípula mais próxima, Denise Jodelet. 

Interessou-nos, posto que não era objetivo fazer uma investigação aprofundada das 

representações sociais identificadas, chamar a atenção para as dificuldades de incorporação da 

novidade (os institutos) sobre a qual pouco ou nada se sabia, nem mesmo Brasília tinha toda 

clareza a respeito. Daí mostrarmos como era pertinente constatar que muitos dos envolvidos 

não sabiam como reagir, pois, como fazê-lo se não se tinha clareza sobre algo que havia sido 

“imposto” e cuja forma não se podia ainda vislumbrar? Dessa forma, pôde-se mostrar a 

pertinência de se levar em conta o entrelaçamento entre processos cognitivos e emocionais e 

alertar para as análises que pretendem reduzir a compreensão desse período da história da 

educação profissional à sua dimensão econômica, político-ideológica ou exclusivamente 
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racional. Por isso o apoio à teoria de Serge Moscovici fez-se necessário para demarcar nossas 

preocupações analíticas.  

 No contexto de surgimento dos Institutos, a proposta que circulava pela rede, onde se 

achava que deveria haver uma mudança de configuração jurídico-institucional, era a de 

Universidade Tecnológica. Em outros setores da mesma, inclusive das instituições que haviam 

se transformado há pouco tempo em CEFET, a preocupação maior era com a expansão, com a 

criação de Unidades de Ensino Descentralizadas (Uned) no interior dos estados. O governo 

federal resolveu o impasse propondo uma instituição híbrida, entre Universidade e CEFET, que 

funcionasse como autarquias de regime especial de base educacional humanístico-técnico-

científica e buscasse na territorialidade e no modelo pedagógico próprio elementos singulares 

para sua definição identitária. Os IFs nasceram então pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e 

modalidades de ensino, e explicitando, na sua missão, eleger como princípio de sua prática 

educacional a prevalência do bem-estar social sobre os demais interesses, de modo a consolidar 

seu papel junto à sociedade. O desafio foi, por esse caminho, devidamente posto.  

Por último, apresentamos os elementos de nossa tese: O processo de transformação do 

CEFET/PB em IFPB permite-nos defender que: a) o mesmo reproduz, em escala micro, a 

complexidade macro do processo de expansão ocorrido em todo o país, no tocante às suas 

tensões, contradições, ambiguidades, disputas e tramas político-institucionais; b) demonstra 

que, mesmo nos limites das contradições entre discurso e prática de um governo de caráter 

popular e democrático decorrentes igualmente das tensões e ambiguidades de nossa construção 

democrática, é possível, sim, introduzir mudanças na estrutura e formato da rede que a desafiem 

e façam melhor adequar-se não só às demandas da economia, mas também colaborar de forma 

efetiva na construção da cidadania; c) incorporar à análise dos processos de mudança a sua 

dimensão psicossocial ajuda a melhor compreender as ações dos sujeitos engajados nas mesmas 

e não reduzi-las a epifenômenos das estruturas econômicas, das disputas político-ideológicas 

ou a meras manifestações de idiossincrasias individuais. 

Estes elementos, acreditamos, podem ajudar a nortear outras pesquisas que aprofundem 

não apenas o processo que ora pesquisamos de modo bastante recortado, devido, dentre outros 

fatores, à inexistência de fontes de dados, como temos, por exemplo, sobre a criação das Escolas 

de Aprendizes Artífices. A diversidade das Regiões Geoadministrativas em termos econômicos, 

sociais e culturais onde estão instalados os campus do IFPB precisa ser levada em conta nas 

pesquisas futuras. Tanto para que se possa compreender como a “novidade” ali se instalou, 

como foi percebida e, particularmente, como os objetos simbólicos “CEFET, Universidade, 
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Institutos Federais” foram ou ainda estão sendo significados ou ressignificados. Lembremo-nos 

que essas regiões não possuíram sequer Unidades de Ensino Descentralizadas, extensões do 

antigo CEFET, mas foram contempladas “da noite para o dia” com a extensão de uma 

instituição híbrida entre a Universidade e o CEFET. Conforme ressaltamos no último elemento 

da nossa tese, incorporar à análise dos processos de mudança a sua dimensão psicossocial ajuda 

a melhor compreender as ações dos sujeitos engajados nas mesmas e não reduzi-las a 

“epifenômenos das estruturas econômicas, das disputas político-ideológicas ou a meras 

manifestações de idiossincrasias individuais”. Trazer os resultados dessas análises e 

interpretações para o plano da prática pode, a nosso ver, ajudar gestores e lideranças a melhor 

conduzir as negociações, tramas e disputas sempre presentes na construção do novo. 
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APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) à participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada “O 

REDESENHO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL NOS 

DOIS GOVERNOS DE LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA: DE CENTORS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO A INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 

O CASO DO IFPB (2003-2010)”, estudo que está sob a responsabilidade do pesquisador 

Francisco Thadeu Carvalho Matos, residente e domiciliado na Rua Francisco Temóteo de 

Souza, 325, apto. 405, Bairro: Anatólia, João Pessoa, Estado da Paraíba -CEP: 58052-130 – 

Telefone: (83) 31857814 / (83) 999076399 e está sob a orientação do professor Dr. Moisés 

Domingos Sobrinho PPGeD/UFRN.  

 

O objetivo geral é de analisar como se deu todo o processo de expansão dos institutos federais, 

particularmente, o caso do IFPB, a partir da visão dos gestores (as) da época. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, dando-se o levantamento das informações a partir da 

realização de entrevistas não estruturadas. As entrevistas serão realizadas nos locais escolhidos 

pelos entrevistados. Os riscos com a participação neste processo de pesquisa serão mínimos 

relacionados a eventuais constrangimentos do participante no tocante à alguma arguição 

durante a entrevista.  

 

Entretanto, aos respondentes da pesquisa, garantimos que esta situação não ocorrerá em 

hipótese alguma, uma vez que os nomes destes serão ocultados e substituídos pela 

representação alfanumérica para identificar os atores políticos entrevistados, por exemplo: 

Gestor (G1), de modo a não identificar os sujeitos da pesquisa. O sigilo dos sujeitos será 

completamente garantido, estando estes isentos de qualquer dano físico ou moral. Garantimos 

também a não identificação dos dados dos respondentes em relação às perguntas pessoais. 

Assim, a possibilidade de o instrumento de coleta de dados oferecer riscos será controlada pelo 

total e absoluto sigilo da identificação destes dados. As entrevistas serão realizadas apenas com 

a presença do pesquisador e do entrevistado, em local de sua escolha e de modo que se sinta à 

vontade.  

 

Se o entrevistado não consentir o uso do gravador, a entrevista poderá ser manuscrita pelo 

pesquisado. Os dados armazenados após as entrevistas estarão sob a guarda do pesquisador que 

vos fala, que desde já, se compromete a utilizar-se dos meios de segurança eletrônico (senhas) 

e materiais (local seguro) para salvaguardar os referidos dados pelo período determinado pelo 

Comitê de Ética, uma vez que este pesquisador está ciente de que o uso do gravador poderá 

oferecer riscos aos sujeitos da pesquisa, no que tange ao constrangimento de informações 

armazenadas e identificação.  

 

Os benefícios aos quais este projeto contemplará se referem àqueles vinculados as análises do 

processo de expansão dos institutos federais, particularmente, o caso do IFPB. Neste sentido, 

ao apresentar-se como um instrumento que poderá possibilitar aos gestores melhores 

orientações para a implementação das políticas públicas vigentes e as que estarão por vir, no 

sentido de uma melhor qualidade de ensino e maior democratização do mesmo.  

Portanto, esta pesquisa consistirá em tentar construir respostas possíveis  específicos para os 

seguintes objetivos: a) obter informações sócio demográficas dos (as) gestores (as) do IFPB; b) 

caracterizar as representações sociais dos (as) gestores (as) do IFPB; c) caracterizar as 
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expectativas que os (as) gestores (as) do IFPB têm sobre a política pública do processo de 

expansão do Instituto, no período de 2003 a 2010; d) conhecer a opinião dos gestores do IFPB 

à respeito da política pública do processo de expansão do Instituto, no período de 2003 a 2010; 

e) conhecer os impactos de ordem socioeconômica causados pela política pública do processo 

de expansão do Instituto (IFPB), no período de 2003 a 2010, na lógica dessa nova 

institucionalidade.  

 

A sua participação direta ocorrerá durante a coleta de dados, período em que o pesquisador 

responsável realizará as entrevistas. Sua participação é livre e voluntaria, portanto, o (a) Sr (a) 

poderá se recusar a participar, retirar o seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento, sem que ocorra nenhum prejuízo pessoal. 

Não haverá nenhum custo para o entrevistado. 

  

Declaro que ficará assegurado o sigilo da sua identidade, e as informações que forem prestadas 

não serão identificadas em nenhuma publicação que resulte deste estudo. Fica a guarda dos 

dados sob a responsabilidade do pesquisador, em seu computador pessoal, localizado em sua 

residência, conforme o endereço anteriormente apresentado, por um período de cinco anos a 

contar da data de defesa da tese, prevista para julho de 2017. 

 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias assinadas também 

pelo pesquisador. Uma delas é sua, e outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, 

você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida, você pode procurar o Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IFPB no endereço: Av. João da Mata, 256 

– Jaguaribe, João Pessoa – PB Telefone: (83) 36129725, e-mail: eticaempesquisa@ifpb.com.br 

 

Após ter sido adequadamente esclarecido e retirada todas as dúvidas, concordo em participar 

do estudo conforme exposto neste termo.  

 

 

 

João Pessoa, _______de ____________2017. 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Participante 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Pesquisador responsável 
Francisco Thadeu Carvalho Matos 
CPF 207209044-04   
Matrícula SIAPE 1193464 
  

mailto:eticaempesquisa@ifpb.com.br
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA A SER REALIZADA COM OS (AS) GESTORES (AS) DO 

IFPB SOBRE O PROCEESO DE EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS, O CASO DO 

IFPB, NO PERÍODO DE 2003 A 2010. 

 

 

ENTRETREVISTA – PARTE I 

 

Formulário para preenchimento do meu instrumento de pesquisa de doutorado na UFRN – 

PPGeD, como parte I que compõe a entrevista que será realizada (gravada) com os senhores 

gestores (as).  

 

Perfil do entrevistado: 

 

Nome completo:  

Idade: 

Tempo de serviço no IFPB: 

Professor ou Técnico Administrativo? 

Cargos que ocupou na época dos dois governos Lula? (Ou no primeiro ou no segundo governo)? 

/ (Código da função)? 

O cargo foi eletivo ou de confiança?  

Cargo de CD ou FG? (Nomenclatura ou organograma da época) 

Período que ficou no cargo nos governos de Lula (de_________a_________)? 

Graduação: 

Está ainda trabalhando ou aposentado? 

Desempenhou as duas funções de professor e gestor ao mesmo tempo? 

 

 

 

ENTREVISTA PARTE II 

 

Como se trata de uma entrevista não estruturada realizada com os respectivos entrevistados a 

questão de pesquisa é uma questão aberta em que o entrevistado fica à vontade para responde-

la dentro do propósito da temática, considerando os aspectos mais relevantes do problema, 

portanto, trata-se apenas de uma questão que norteará qualitativamente a resposta do 

entrevistado, a partir da categoria EXPANSÃO. 

 

 

 

 

O que significou ou mesmo representou o processo de EXPANSÃO para o (a) Sr. (a) como 

gestor (a) do Instituto Federal em termos de educação profissional e tecnológica, no período 

compreendido entre 2003 a 2010, que coincidiu com os dois governos do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA – GESTOR 01 (G1) 

 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Bom dia. Entrevistando Professor Gestor - (G1), professor de história e que fez parte, 

também, em dado momento, aqui na instituição, da gestão do governo de Lula, que ele vai 

explicitar aqui qual foi o período. Fique à vontade. Assim, o meu estudo é de 2003 a 2010, mas 

aí Gestor - (G1) vai falar da experiência dele como gestor, que foi chefe de gabinete de um 

desses períodos aí e, propriamente, a expansão que é o que me interessa. Gestor - (G1), fique à 

vontade, fale o tempo que você quiser, levante as hipóteses que você acha que foram mais 

importantes, que tenha dado a contribuição de uma educação profissional e tecnológica, fique 

à vontade. Bom dia. 

 

R: Bom dia. Thadeu, vamos... como se trata de uma questão aberta, eu vou pontuar algumas 

coisas e aí você fique à vontade para também pontuar, para gente tentar, na medida do possível, 

compreender esse processo. A primeira coisa que eu acho, assim, importante a gente pensar é 

entender, compreender a importância do ensino profissional no Brasil, entender a importância, 

como que as escolas técnicas... Você foi aluno de uma escola técnica, você tem ideia do que 

era fazer parte da escola técnica, do que era ser aluno da escola técnica. O que eu estou querendo 

que você pense, que a gente pense aqui juntos é como que as escolas técnicas estavam no 

imaginário das pessoas e, de uma certa forma, ainda estão, como um modelo de escola, como 

escolas que tinham um certo padrão de ensino, escolas importantes. Não era raro, a gente 

encontrar famílias que colocavam como objetivos dos seus filhos estudarem nas escolas 

técnicas. Por que é importante a gente pensar isso? Na minha leitura. Quando o governo 

Fernando Henrique Cardoso assume e aí quando algumas pessoas esperavam que acontecesse 

a consolidação, mais ainda, da rede federal de educação profissional e na época não se falava 

ainda em expansão. Expansão era uma coisa que estava ainda dando os seus primeiros passos, 

por exemplo, o primeiro sinal de expansão aqui na Paraíba, foi a criação da UNED de 

Cajazeiras, algo que foi um processo muito lento. Se você for analisar aquela história, é uma 

coisa muito lenta, desde a elaboração do projeto, da proposta pela deputada até à criação da 

escola. Então, esse processo de consolidação e de expansão, ele não acontece no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, pelo contrário, nós vamos ter, de uma certa forma, um retrocesso 

nesse processo, que é em 1997, com o Decreto 2.208. De modo que quando a gente chega ao 

governo Lula, os setores mais progressistas da sociedade brasileira que estavam disputando 

várias propostas, disputando vários projetos e com a possibilidade do governo Lula, com a 

perspectiva que se cria com o governo Lula, esses setores mais progressistas conseguem pautar 

a expansão da educação profissional. Claro que o governo, também, tem interesse nisso, há 

uma... O governo Lula se apropria dessa ideia e promove isso como uma política do governo. 

Os setores mais progressistas que estavam presentes naquele momento vão pautar cada vez 
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mais com força essa ideia e aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de expansão a partir do 

governo Lula que de fato, foi uma... Nós vamos ter a criação de inúmeras escolas, UNED, que 

depois vão se transformar em campus e, enfim. O que eu acho importante nesse processo, e aí 

que eu acho que a gente precisa pensar isso, assim, de forma crítica, são basicamente duas 

coisas, a primeira delas é como que esse processo era pensado em Brasília, certo? E a minha 

percepção de como isto é pensado em Brasília. A minha percepção era que não era exatamente 

elaborado, mastigado, lapidado, enquanto política de governo, era uma coisa que meio que 

descia, essa expansão desceu, assim, para cá como política de governo, como um projeto do 

governo, mas que talvez se tivesse sido melhor pensado, melhor elaborado, calculado, talvez, 

o resultado pudesse ter sido outro. E uma outra questão que é assim, é como que os políticos, 

os partidos políticos, aquele grupo que fez parte da aliança que elegeu o Lula no primeiro 

mandato, no segundo mandato, como que esses grupos políticos vão se apropriar dessa ideia de 

expansão. Em algumas cidades, por exemplo, a escola, ou um campus da escola vai ser vendido 

como obra de político 'X', como obra do senador 'X', como... E aí no meio disso tudo, essa 

expansão, ela não foi acompanhada e aí é uma outra questão que eu acho importante a gente 

pensar, ela não foi acompanhada por uma política de discussão do tipo de ensino e da qualidade 

do ensino oferecida nessas escolas. De modo geral, assim, a gente acabou criando UNED e 

depois, os chamados campus, com muitas dificuldades, com muitos problemas, com... Eu 

acompanhei, por exemplo, nós abrimos o campus de Campina Grande e aí nós estamos falando 

de uma cidade importante na Paraíba, nós abrimos o campus de Campina Grande em condições 

extremamente precárias, precárias, mas precárias mesmo, assim. Eu recordo que eu era chefe 

de gabinete e eu participei de uma reunião que decidiu pela abertura do campus e eu fui a única 

pessoa que votou contra, eu votei contra eles, eu sempre defendi que a gente deveria abrir o 

campus, quando o campus tivesse algumas condições mínimas para receber alunos. Então, eu 

estou dando este exemplo para acentuar esse problema que aconteceu na expansão. Ela foi 

pensada como política de governo, mas não aconteceu uma discussão mais elaborada sobre a 

qualidade do ensino, do trabalho. Ainda hoje nós enfrentamos problemas, nós estamos aí na 

reta final de uma expansão, já num período bem posterior ao que você estuda, mas, ainda hoje, 

nós temos muito problemas, nós temos... Outro dia mesmo, eu visitei Itabaiana, fui convidado 

para fazer uma palestra lá e Itabaiana é uma escolinha, é uma coisa que está muito diferente, 

que está muito distante do modelo de escolas que a gente conhece, que a gente coloca no padrão 

da Rede Federal de Educação. Claro que estão fazendo lá um prédio novo, mas enfim, as escolas 

estão começando a funcionar de forma muito precária. Neste processo aí, assim, é preciso que 

a gente pense também uma outra coisa importante que aconteceu aí, que foi a transformação 

das escolas aí, CEFET e depois do CETEF em IF. É uma outra discussão que foi tocada muito 

a partir de Brasília e cujas discussões aconteceram por aqui, poucas, mas algumas aconteceram. 

Mas, aconteceram da seguinte maneira que é assim, veja, é como se a gente discutisse por 

discutir, mas não tinha muito o que fazer, não tinha... Eu lembro que na nossa passagem de 

CEFET para IF, eu era chefe de gabinete naquela época e eu tive que fazer algumas ações para 

gente promover algumas discussões, em parceria com o sindicato, com o CETEF, nós fizemos 

um debate aqui no auditório dois. E para você ter uma ideia, esse debate tinha 24 pessoas, um 

número que está gravado na minha cabeça. Um debate que contou com o diretor de ensino, um 

debate que contou com o diretor geral, que contou com o diretor da Escola Agrícola de Souza, 

contou com o diretor da Agrotécnica, com a Escola Agrícola lá de Bananeiras e as pessoas não 

compareceram no debate. Nós fizemos um debate na... Trouxemos de Brasília o Getúlio, 

Getúlio que foi diretor lá da escola de Natal que na época assumiu um posto lá em Brasília e 

nós trouxemos o Getúlio para uma palestra, para uma discussão sobre isso e após ouvir várias 

pessoas, algumas pessoas falaram que a gente deveria pensar num espaço maior, porque o nosso 

auditório não ia... não tinha espaço para receber uma quantidade tão grande de pessoas. Então, 

nós levamos a discussão para o auditório lá da Federação Espírita e foi uma decepção a 
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quantidade de pessoas. Fizemos debate em Campina Grande, fizemos um debate lá na UNED 

de Cajazeiras. Estou falando isso para você, porque esse tipo de política que transformou as 

escolas técnicas em CEFET, depois o CEFET em IF, tem a ver exatamente com o que é que eu 

entendo da Rede? O que é a Rede para mim? E agora entra... acho que quem fala agora não é o 

Gestor - (G1) que foi chefe de gabinete, mas é o cara que estuda esta escola há anos e anos, que 

vem estudando isso. A Rede nunca passou de um braço, um braço armado do estado brasileiro 

para promover determinadas políticas. Ela foi criada, assim, em 1909, quando da criação das 

escolas de aprendizes e até hoje ela continua sendo isso. Então, veja, se amanhã o governo 

decidir que a ideia, a estrutura de IFPB, por alguma razão, não é mais interessante, ele vai 

também mudar, ele vai mudar para outra coisa. Porque nós não temos autonomia, nós não temos 

força política, nós não temos organização, certo? E algumas pessoas parecem que não 

compreenderam isto ainda, por isso que o governo empurra aqui na Rede todos os seus projetos, 

o PROEJA, o PRONATEC, Mulheres Mil. Todo tipo de projeto, o governo empurra por aqui, 

porque é um canal que ele tem para fazer com que esses projetos, essas políticas cheguem a 

determinados grupos sociais. Então, esta minha percepção do que é a Rede, ela me ajuda a 

entender esse processo que nos levou de escola técnica para IF e me ajuda a compreender o que 

é que foi esta expansão, que foi uma expansão pensada como política de governo, mas não 

dialogada com determinados setores da sociedade, quer dizer... Então, assim, claro que é bacana 

você chegar, por exemplo, em uma determinada cidade e você propor a criação de um campus 

“Olha, vamos criar aqui um campus do IFPB”. Evidentemente, que é uma ideia muito bacana, 

quer dizer, nenhuma pessoa da cidade, nenhum grupo social daquela cidade vai se opor, vai se 

colocar contra isso. Agora, a discussão com aquela cidade, com aquela comunidade, ela 

precisava acontecer, precisava acontecer uma discussão para dialogar com a vocação 

econômica de lugar, enfim. Esse tipo de coisa nós não fizemos, quer dizer, isso desceu de 

Brasília para cá e as comunidades receberam isso como pacotes, como presentes e aí? “Façam 

deles o que vocês quiserem”. Esse diálogo com a comunidade precisava acontecer. Em alguns 

momentos, a gente até ensaiou isso com as chamadas, audiências públicas, nós fizemos 

audiências públicas em Cabedelo, em Picuí, em Monteiro, em Patos, em Itaporanga. Mas, foram 

audiências públicas, digamos assim, falsas, falsas no sentido de que? Embora, a pretensão nossa 

fosse, de fato, ouvir a comunidade, mas a comunidade não estava preparada para aquele tipo de 

discussão. Então, o que a gente escutava nas audiências públicas eram coisas do tipo... As 

pessoas não sabiam o que era aquilo, certo? Não sabia mesmo, tinha gente que não sabia o que 

era, tinha ideia na cabeça do que era uma escola técnica, mas não sabia exatamente o que é que 

aquela escola poderia oferecer para comunidade, que tipo de diálogo com a vocação econômica 

da região aquela escola poderia oferecer. Eu lembro que por exemplo, na cidade de Patos, Patos 

é uma cidade que tem um polo de produção de calçados extremamente importante na Paraíba. 

E a gente não conseguiu dialogar com essas pessoas, a gente não conseguiu, assim, quando a 

gente chegava em Patos, as pessoas queriam curso de informática, as pessoas queriam... Mas, 

cadê a relação com a cidade, com a região? Chegamos em Monteiro, por exemplo, e eu esperava 

que Monteiro... Monteiro é uma cidade que tem uma tradição musical muito grande lá no 

Paraíba e eu esperava que isto aparecesse na discussão, que as pessoas aproveitassem a chegada 

da escola para dialogar com aquela vocação. Não, as pessoas nem falaram nisso. Eu lembro que 

quando nós começamos a ouvir a comunidade, o que as pessoas queriam era curso de 

secretariado, mas para que um curso de secretariado? Quando a gente foi ouvir as pessoas, 

ninguém tinha uma reposta convincente para aquilo ali, mas não sei porque danado as pessoas 

queriam curso de secretariado na escola, não na escola, na cidade...  

 

P: Monteiro? 
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R: É. Então, essa expansão que desce de Brasília para cá como política, como... Para mim, ela 

tem esse grande problema de não ter dialogado com a vocação econômica de cada região, de 

não ter estabelecido uma discussão sobre a qualidade destas escolas, a qualidade dos cursos. 

Isso trouxe problemas e a gente está ainda tentando resolver muitos dos problemas que estão... 

que se arrastam até hoje. Bora, o que é que você vai pontuar aí? Vamos...  

 

P: Não, eu achei interessante, Gestor - (G1), é que essa sua definição da Rede, quando você diz 

que a Rede, ela significa ainda um braço armado do estado brasileiro, mas você está... Aí, o que 

é que você está querendo? Eu queria que você esmiuçasse mais um pouquinho essa ideia. E 

dentro desse braço armado, o que é que estava por trás? O que era que estava por trás, eu não 

sei se de Lula, do governo Lula, dessa expansão, qual era a tese, assim, que você supõe, assim, 

porque é justamente isso que eu estou tentando, eu vou ver se eu consigo dizer, porque como 

eu disse a você, todas as entrevistas que eu fiz... Então, existe um consenso de que a expansão 

foi uma coisa boa, pelos próprios teóricos, meu próprio orientador, ele fez parte lá da CETEC, 

um tempo, o professor Domingos, Moisés Sobrinho, Domingos Sobrinho. E, assim, todos os 

teóricos da... Pelo menos, eu não diria, uma unanimidade, é claro, que têm muitas críticas à 

expansão, até porque confrontou também com os institutos com a chamada, Universidade 

Tecnológica. Então, já existe, já existia essa ideia dessa universidade desde Curitiba, mas que 

não vingou no Brasil. Então, aí eu lhe perguntaria, esse braço armado, isso significava, na sua, 

assim... no seu pensamento, assim, o que era que estava por trás? Eu queria que o senhor 

esmiuçasse mais um pouquinho esse braço armado. Eu acho que você, de certa forma, já 

respondeu quando você disse que “Isso aqui não deixa de ser um canal para o governo passar 

seus projetos”. E aí, aproveitando, esses projetos no teu trabalho, não ampliou mais essa 

demanda? Foi uma coisa boa ou ruim? Não sei, eu acho que...  

R: Não, veja, primeiro, eu também compartilho da ideia de que foi uma coisa positiva. 

P: Certo. 

R: Eu não estou dizendo que foi algo negativo, não. Eu estou apenas fazendo a crítica a 

determinados aspectos da expansão. 

P: Certo. 

R: O que é que ocorre no governo Lula? O governo Lula foi um governo que... Veja, o PT não 

chega à Presidência da República, sozinho... ((sobreposição de vozes)) 

P: Certo. 

R: Ele chega a partir de uma aliança. 

P: Certo. 

R: E de uma aliança formada com setores burgueses. Não sei se estava exatamente claro para 

gente, quando do início do primeiro governo do Lula, mas o fato é que o governo Lula é 

resultado de uma aliança de uma... E todos os projetos que são pensados pelo governo Lula, 

eles entram no campo da disputa, eles são disputados por determinados setores. Então, você 

tem setores mais progressistas que estão disputando determinados projetos e setores mais 

conservadores que estão disputando os mesmos projetos. Eu penso que a expansão, talvez, 

tenha sido uma conquista daqueles setores mais progressistas do governo Lula. Principalmente 

porque a expansão, ela vai se contrapor muito à política de educação profissional que foi 

implementada pelo governo de FHC. Todo projeto de expansão e todo projeto de reforma da 

educação profissional que vai ser pensada pelo governo Lula, a exemplo do 5.154 de 2004, ele 

é pensado se contrapondo àquela política de educação profissional que foi pensada e que foi 

implementada pelo governo de FHC. Tanto é verdade, que a gente pode colocar isso em dois 

quadros, a gente pode olhar, por exemplo, para o governo Lula, a gente vê expansão, a gente 

vê o 5.154 se contrapondo ao 2.208. A gente olha para o governo FHC, você tem todo esse 

movimento de expansão travado. Então, esses setores progressistas, na minha leitura, eles são... 

eles conseguiram implementar esse processo, mas ele não é resultado apenas de determinados 
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setores que estavam pensando, dialogando com a educação brasileira. Ele é também uma 

política do governo, uma política... Eu não sei se usar a palavra eleitoreira, seria uma palavra 

pesada para isso, uma palavra desproporcional...  

P: Certo. 

R: Mas, é uma política do governo no sentido de levar estas escolas para o interior, interiorizar 

estas escolas. Claro, que ela está associada, também, a alguns elementos, outros. E é, também, 

uma política do governo no sentido de através destas escolas, fazer com que determinadas 

comunidades tenham acesso a determinados programas. A escola que vai ser criada em 1909, 

com o nome de Escola de Aprendizes Artífices, é uma escola que vai receber alunos com 12, 

13, 14 anos, alunos carentes que estavam jogados nas periferias, que ainda que você tenha um 

objetivo humanitário nesse processo todo, tem, também, aquele outro objetivo, aquela outra 

política de promover a limpeza, de levar... ((sobreposição de vozes)) 

P: De higienização? 

R: Exatamente, de levar civilização a determinados setores da... Esta escola, ela vai evoluir ao 

longo do tempo e vai adotando determinadas políticas que tem a ver com o Brasil da época. 

Tanto é verdade, que nós mudamos tanto. Não sei se você já parou para pensar “Como que a 

gente mudou?”. Quer dizer, nós saímos de uma escola que recebia alunos carentes, que não 

sabiam ler, estes alunos eram alfabetizados, aqui, certo? E aprendiam um ofício, certo? Nós 

saímos de uma escola como esta para o que nós somos hoje e o que é que nós somos hoje? Nós 

somos uma escola que oferece cursos de Ensino Médio, oferece cursos de graduação, oferece 

pós-graduação, certo? Então, nós mudamos muito ao longo do tempo e nós mudamos muito ao 

longo do tempo, exatamente, por quê? O papel da rede sempre foi responder as demandas que 

estavam sendo apresentadas pelo estado brasileiro, estado brasileiro sempre aliado ao capital, 

certo? É o capital que o tempo todo, disputa a Rede Federal, disputa o papel que deve ser 

exercido pela Rede Federal. Então, chega o momento em que o capital diz, assim, “Olha, nós 

não precisamos mais alfabetizar esses garotos, não, nós precisamos agora formar mão de obra”. 

Então, tome mão de obra, vamos formar mão de obra. Então, nós somos um exemplo de como 

que talvez, nenhuma outra instituição no Brasil tenha sido tão disputada ao longo do tempo, 

como esta Rede Federal e ela sempre foi disputada e continua sendo disputada, também, pela 

fragilidade dela. Nós não temos autonomia, nós... E aí o governo não só usa a escola a partir 

desse jogo da disputa, mas sempre usou a Rede para implementar determinadas políticas do seu 

interesse. Daí, a minha expressão de que a Rede Federal sempre foi algo como um braço do 

estado, um canal do estado para implementar determinadas políticas do seu interesse. E isso 

nos leva, novamente, àquela outra discussão, de como nós deixamos de ser CEFET e passamos 

a ser IFPB, que algumas pessoas não compreenderam isto, algumas pessoas entendiam na época 

que a gente deveria resistir àquele processo, dizer não àquele processo, como dizer não àquele 

processo? A gente não tem como dizer não a um processo desse. É uma política do governo 

que vai nos transformar em IF por estas razões aqui, é interesse do estado brasileiro. Daí, 

porque, repito, se amanhã o estado brasileiro perceber que nós precisamos mudar, ele vai 

mudar, ou pelo menos, ele vai propor a mudança. Quer dizer, não sei se nós temos ainda hoje, 

não sei se nós temos resistência para propor algo diferente. Outro dia, eu fui convidado aí para 

fazer uma palestra numa semana pedagógica e uma das coisas que eu falei foi que nós estamos 

o tempo todo embrulhando pacotes que são pensados em Brasília, a gente não está propondo 

nada, a gente nunca se reuniu para fazer a seguinte discussão “Olha, por conta da nossa vocação 

econômica, nós precisamos ter aqui este curso, certo?”. Elabora-se o projeto, manda pra Brasília 

“Olha, nós vamos ter esse curso aqui, porque é importante para gente, é importante para Paraíba, 

é um diálogo direto com o desenvolvimento econômico da Paraíba”. Nós nunca fizemos isso, 

nós estamos o tempo todo implementando políticas que são pensadas em Brasília, certo? Daí, 

porque me preocupa muito saber quem é que está em Brasília pensando isso. Tem um caso 

curioso sobre isso, que tem a ver com a minha passagem como chefe de gabinete, uma coisa 
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que eu... assim, que é muito simbólica para gente entender esse processo. Certa vez, eu estava 

no gabinete e o telefone tocou e tocou na outra sala, tocou na sala do diretor geral, o diretor não 

estava lá, a secretária atendeu, disse “Tem uma ligação de Brasília aí, urgente”. E eu fui atender 

a ligação, quando eu atendi era uma pessoa de Brasília, eu não sei se recordo agora o nome 

dele, mas era uma pessoa importante lá, na época era CETEC. E a pessoa apresentou o seguinte 

discurso “Olha, vocês aí da Paraíba, vocês vão ter que apresentar um projeto até a próxima 

semana para criação de cursos de licenciatura”. Aí, eu tomei um susto, assim, disse “Mas, como 

assim?”. Ele disse “Não, porque a gente quer que isto aconteça aí”. “Sim, mas por quê?”. “Não, 

é porque é uma política do governo, nós queremos criar cursos de licenciatura aí, assim”. “Sim, 

mas a gente não fazer nenhuma discussão aqui?”. Ele disse “Não, não”. “Está bem”. Entendeu?  

P: ((riso)) 

R: Está certo? Quer dizer, então... ((riso)) Brasília descobriu que por uma determinada carência 

e ai isso é um fato concreto, nós temos uma carência de... ((sobreposição de vozes)) 

P: Licenciaturas. 

R: Na época, tinha um estudo que rolava muito que as pessoas se baseavam muito nele, Brasília 

e acho que todo mundo olhava para esse estudo, uma pesquisa, que apontava que havia uma 

carência muito grande de professores de física, de matemática, de química, de biologia, de 

licenciatura. E a política do governo era formar docentes “Olha, nós precisamos formar 

docentes para, para... ”. Daí, Brasília liga e faz isso, quer dizer “Olha, nós queremos o curso de 

química aí”. Eu estou dizendo para você mais ou menos como foi que nasceu a nossa 

licenciatura em química, que nós temos hoje aqui. 

P: Da qual eu sou professor. ((acha graça)) 

R: É, você é professor, quer dizer, o curso nasceu, assim, quer dizer, certo? Não foi uma 

discussão da comunidade que percebeu em um determinado momento que nós precisamos de 

um curso de licenciatura em química e que elaborou o projeto e mandou para Brasília, dizendo 

“Ó, dialogando com o nosso desenvolvimento econômico, social, nós precisamos criar aqui um 

curso de licenciatura em química”. Não, não foi, foi de cima para baixo e aí criamos o curso e 

o curso está aí. Isso, nos leva, novamente, à discussão com as comunidades que nós não 

fizemos. E não fizemos porque a comunidade, ou as comunidades, também, não estavam 

prontas para isso. Que é o caso lá de Monteiro, que é o caso de Patos, que é o caso de várias 

outras regiões que a gente não conseguiu dialogar, porque as pessoas não estavam prontas. Eu 

recordo que em Patos... Veja, como Patos não foi a primeira audiência e aí a gente aprendeu 

com outras, a gente ainda tentou fazer algo diferente em Patos que foi... Eu acho que o Gestor 

- (G8) vai lembrar disso, a gente tentou fazer contato com a Associação Comercial de Patos, 

com... A gente esperava encontrar determinadas pessoas mais preparadas, digamos assim, 

pessoas que conhecessem um pouco mais sobre a vocação econômica daquela região, que 

pudesse propor algo. Só que também, não saiu nada disso. Então esse diálogo com a 

comunidade acaba se fragilizando, também, por conta disso. Então, essa é a minha leitura da 

Rede, quer dizer, ela é algo em disputa o tempo todo e aí nós temos setores mais progressistas 

e setores mais conservadores disputando a Rede e a Rede como canal de implementação de 

políticas do estado brasileiro. Não sei se é uma definição exatamente correta disso, mas é a 

minha percepção do que é a Rede, hoje. ((silêncio)) 

P: Da minha parte, eu me considero satisfeito. 

R: É? 

P: Está certo? 

R: Muito bem. 

P: Porque eu não quero interferir, já que ela... Eu vou pegar o conteúdo do seu conteúdo aí, 

senão, fica a minha palavra interditando o seu pensamento, eu não quis interferir, mas quero 

agradecer a sua contribuição. 

R: Disponha, estamos aí. Muito bem. ((sobreposição de vozes)) 
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P: Está certo? Isso aqui fica comigo, porque são coisas que... ((sobreposição de vozes)) 

R: Tranquilo. 

P: Pesquisa, você sabe como é? 

R: Sucesso para você aí no teu trabalho. ((sobreposição de vozes)) 

P: Poxa, Gestor - (G1), muito obrigado. E deu bom, viu? Quase 40 minutos. 

R: Foi? 

P: Foi muito bom. 

R: Muito bem. 

((fim da transcrição)) 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA – GESTOR 02 (G2) 

 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Boa noite, entrevistando o professor Gestor - (G2), que foi gestor por mais de uma vez aqui, 

na antiga escola técnica, depois Centro Federal de Educação Tecnológica, e atualmente Instituto 

Federal. Ele vai falar um pouco do currículo dele, os períodos que ele foi diretor, tanto aqui 

como também nos lados de Cajazeiras, mas o que me interessa particularmente como eu já 

conversei com ele, o período de 2003, que pega exatamente as duas expansões da educação 

tecnológica e profissional, nos dois governos, de Luís Inácio Lula da Silva. Professor Gestor - 

(G2), boa noite e fique à vontade, é com você. ((risos)) 

R: Muito prazer, boa noite. 

P: Boa noite. 

R: Com relação a essa indagação que você me faz, eu vou fazer um breve relato da evolução de 

um ciclo de vida da nossa instituição correspondente, vamos dizer assim a um período dos dois 

governos do Luís Inácio Lula da Silva. Me apresentando e me contextualizando nesse espaço, 

eu agradeço a até a essa oportunidade de estar aqui conversando com você, até porque as minhas 

origens nessa instituição, ela começa a partir de uma experiência de aluno, onde que eu cursei 

o ginásio industrial na década de 1970, e aliás sou da última turma de ginásio dessa instituição, 

já era escola técnica, porque só passou ser escola técnica a partir de 1967, 1968, nossa história 

e já funcionava naturalmente na primeira de maio, no João da Mata, uma mudança gradativa e 

até se estabelecer totalmente, e fiz esse ginásio industrial e em seguida fiz o curso de 

eletrotécnica e aí conclui a minha formação de eletrotécnica em 1976, ou seja, eu tive sete anos 

de ex-aluno de ginásio e mais três anos de curso técnico, e passei uns três anos e pouco fora, e 

voltei como professor Mário de eletrotécnica e pude então constatar já acumulando a 

experiência de aluno e passei a viver o lado docente dessa instituição e a partir de abril de 1979 

como professor, na área de eletrotécnica. Então eu tive a oportunidade de conviver com algumas 

mudanças, você sabe foi a época das mudanças, de implementações assim mais de modelos, e 

muitas vezes não apropriados, mas, assim, assim, de certa forma enlatados que chegavam para 

as instituições, como currículo, programado e preparado para centralizado no MEC para que as 

instituições pudessem, vamos dizer assim, implementar os currículos com poucas adequações 

locais, regionais, e depois veio os ciclos evolutivos, que foram as adequações a contextualidade, 

não só da parte propedêutica como da parte profissionalizante dos cursos. Devia ser uma 

experiência de gestão interna, a partir de coordenação de laboratórios e cursos de eletrotécnica, 

e sou eu fundador do curso de eletrônica também quando surgiu, você é um ex-aluno dessa 

instituição e começamos a viver assim uma era de implementações de cursos, cursos lógicos e 

com cursos vieram novos professores, novas tecnologias e as reformas necessárias nos 

ambientes da instituição que para poder crescer curricularmente com novos cursos precisava se 
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preparar em termos de hardwares básicos, que vieram bibliotecas, equipamentos, laboratórios, 

os Hilmers os professores, e os processos tecnológicos de ensino, e software, vamos dizer 

assim, aplicados. E veio também, Thadeu, posso falar assim, uma experiência como diretor de 

ensino, num plano maior, vamos dizer assim, nessa intuição até dentro de uma expansão dentro 

da educação profissional e tecnológica da época, na década, entre 1990 e 1988, e 1994, houve 

uma expansão da educação profissional tecnológica no Brasil, isso na era dos governos, vamos 

dizer assim, que terminou com o Itamar na época que era o Ministro, quando a nossa unidade 

fora desse contexto de João Pessoa, surgiu em Cajazeiras, e foi criado a Unidade 

Descentralizada de Ensino de Cajazeiras, uma obra que durou muito tempo, de 1988 a 1994, de 

1989 a 1994 para que ela fosse concluída, porque houve questão de ordem econômica, parava, 

continuava, e, por fim, em dezembro de 1994 foi inaugurada a nossa belíssima unidade de 

Cajazeiras, e ficou por sinal que você também tem suas origens, foi o seu portão de entrada no 

hoje Instituto Federal, mas me lembro da sua chegada, o diretor não época...  

P: 1996. 

R: ... quando você chegou em 1996, e eu fui gestor naquela unidade de julho de 1995 a março 

de 2001, estive naquela unidade por quase seis anos exatos. E ali vivenciamos uma época 

belíssima e que foi interiorização, eu diria, um dos ciclos mais progressistas da educação 

profissional e que foi que você saiu do litoral, e eu chamava na época de deslitorização, que era 

muito fácil fazer educação nas capitais, em locais assim mais assoberbados, de condições e 

pessoas, bem simples. O contexto social, econômico propiciava condições melhores. Mas o 

Sertão no caso da Paraíba, carecia de uma intervenção maior, porque só havia a escola 

Agrotécnica Federal de Souza, apesar de haver também o Colégio Técnico Agrícola Dorbital 

em Bananeiras, que também militava, a escola técnica enfermagem dentro da universidade, a 

escola técnica de enfermagem também em Cajazeiras, sem falar no Sistema 'S' que tomou 

pernas, cresceu, se avolumou em termos também de territorialidade, criando vários escritórios 

fora dos centros, buscando o interior, principalmente com os programas das unidades móveis, 

que foi um dos pontos fortes do Sistema 'S'. Cursos de qualificação profissional de curta 

duração, só formação. Pois bem, o ciclo que vivemos em Cajazeiras foi uma experiência, à luz 

da experiência da sede-mãe, nós éramos a espécie de um satélite, ligados e dirigidos, vamos 

dizer, com concentração de poder maior na unidade central e a unidade descentralizada que era, 

vamos dizer assim, a orientada e assistida e mantida, inclusive porque não tinha recursos 

próprios, e era um planejamento embarcado, recursos embarcados dentro da unidade maior. 

Pois bem, você viu que quando foi salutar e produtivo ao mesmo tempo uma experiência 

fantástica que vivenciamos ali, de chegar num espaço onde tinha carência do conhecimento 

sistematizado que nós levamos, curso de eletromecânica que iniciou inicialmente. E a seguir de 

outros cursos que foram gradativamente implantados, então esse ciclo, vamos dizer assim, a 

partir de dezembro de 1994, mas em março de 1995 foi quando começou propriamente dita, os 

200 novos alunos que entraram na nossa unidade, que era exatamente duas turmas de 

eletromecânica e duas turmas de... de agrimensura. Foram 200 alunos inicialmente, uma 

estrutura muito boa (...) com 103 servidores entre técnicos e técnicos administrativos e 

docentes, uma estrutura muito boa, e fizemos a nossa, vamos dizer assim, um belíssimo trabalho 

naquela região, desbravando o interior de uma forma sistematizada pelo estado. Pois bem, então 

em 1998, dentro de um ciclo de evolução da nossa instituição a maioria dos institutos, hoje 

institutos, mas na época ainda escolas técnicas a partir de 1998 passaram por um processe de 

cefetização, e digo que na Paraíba, e em muitos estados do país, até porque até 1998 só existiam 

dois, na época, CEFET, que era do Paraná, do Rio de Janeiro e um do... minto três, Minas 

Gerais, e suas unidades centralizadas, e o CEFET Rio e suas unidades centralizadas e o Paraná 

e suas unidades centralizadas, então isso eles já tinham conseguido em 1978. Então 

praticamente de 1978 até 1998 praticamente eles foram hegemônicos, uma hegemonia, de um 

espaço aonde já tinham cursos de nível superior, que foi uma experiência de verticalidade, e 
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eles trabalhavam na época com engenharias operacionais, e então eles vivenciaram essa 

experiência da verticalização do ensino, foram as primeiras unidades a vencer essa experiência 

da verticalização, implantando então a graduação e logo em seguida a pós, o que aconteceu 

num momento em que era possível fazer essas implementações. E na Paraíba e os demais de 

outros Estados, fora esses, ainda vinham num tempo diferenciado mas já na década, eu acho 

que 1990, o Maranhão e a Bahia conseguiram também antes dos demais mas já muito depois 

das três primeiras unidades que eu lhe citei como experiência. Pois bem, quando chegou a vez 

da nossa instituição, e isso em 1998, galgamos um degrau da verticalidade e implementamos 

aqui a nossa unidade de João Pessoa os cursos de telecomunicação, telecomunicações e logo 

em seguida foi o curso de produção civil, foi o primeiro curso e depois mudou para construção 

de edifícios. E se não me engano Thadeu, tem um outro nome, daqui a pouco a memória chega, 

e gradativamente veio telemática, (inint) aqui em João Pessoa foi se implementando esses 

cursos e até naturalmente 2008, quando em nível de Brasil começou a ter outras discussões, 

isso porque em 2005, acho que foi 2005, 2004, o antigo CEFET Paraná conseguiu mais um 

degrau, e eles acham que foi uma evolução, um degrau a mais, ao se transformar em 

Universidade Tecnológica. E então essa passagem do CEFET Paraná para Universidade 

Tecnológica passou a ser uma referência para os demais, todos queriam ser uma Universidade 

Federal Tecnológica, e na época a essa altura, eu vou falar algo que passei, Thadeu, quando em 

2006 então, vou voltar a 2002 quando o professor Gestor - (G4) em janeiro, assumiu em junho 

de 2002 até junho de 2006, e que foi a primeira fase do governo Lula, e o professor Gestor - 

(G4) Godin e que por sinal foi uma eleição que nós competimos e o Gestor - (G4) foi o eleito, 

e teve esse mandato em 2006 e teve também esse ciclo também evolutivo de até 2006 de um 

crescimento da educação profissional também, e que veio dos governos anteriores e que foi 

dado e, vamos dizer assim, com o governo Lula quando assumiu, o governo anterior até 2002 

tinha editado algumas medidas e nós chegamos a falar no fim da educação profissional, do 

ensino técnico e do desmembramento, na desarticulação entre ensino médio e o ensino 

profissionalizante que foi o Decreto 2.608, e você viu a época que nos vivenciamos aqui no 

nosso país, na nossa instituição um momento que mexeu com as nossas bases, e a gente teve 

que num espaço, vamos dizer assim, muito propício à formação profissional, tivemos que 

desvincular quem fazia só o acadêmico propedêutico, e que quem fazia o técnico e assim mesmo 

pós-médio, pós-secundário e o aluno passava a entrar, só era ingresso no ensino técnico quando 

tivesse um ensino médio concluído e passou a se chamar inclusive de pós-médio. E assim, 

houve uma mudança muito salutar, e isso ocorreu eu acho que em julho de 2005, Thadeu, 

quando foi editado um decreto que o nome agora me falha a memória, e nesse decreto que foi 

reeditado pelo governo Lula ele voltou a fazer a articulação do ensino técnico...  

P: Eu acho que foi o 5.154. 

R: 5.154, exatamente, Projeto de Lei 5.154, eu acho que foi julho de 2006, 2007, 2005. Então 

foi uma das atitudes importantes a reintegração, a integração do ensino técnico e ensino médio, 

e foi uma das coisas que aconteceram, mas a instituição sobreviveu a esse tempo apesar das 

dificuldades e dessa descaracterização e era esse o meu pensamento inclusive, e a intuição na 

gestão do professor Gestor - (G4), e vamos dizer assim, ela viveu essa reintegração e já na 

condição de CEFET veio a implementação do curso superior, inclusive o primeiro de Cajazeiras 

foi implementado na gestão do professor Gestor - (G4), foi o curso de Automação Industrial, e 

eu acho que também teve o curso técnico de informática, também foi no segundo momento veio 

a implementação de um segundo curso de nível superior. Pois bem, Gestor - (G4) esteve até 

junho de 2006, quando então assumiu o professor Gestor - (G2) e que vivenciou um tempo 

assim de dois anos de CEFET ainda dando continuidade e procurou, vamos dizer assim, os 

projetos em execução e na mudança, na transformação gradativamente vieram novos cursos, e 

primeira a estabilização do que existia, fizemos uma retenção na implementação de novos 
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cursos até chegar o momento de implementar não no primeiro ano, mas acho que foi no segundo 

quando nós começamos.  

P: Você pegou exatamente a segunda expansão, não foi professor? 

R: Foi. 

P: Porque Campina Grande foi a primeira. 

R: Ah, Campina Grande em 2006 já tinha ela, vamos dizer assim.  

P: Já tinha o campus. 

R: Não, não, Thadeu, a obra de Campina Grande começou em agosto de 2007, na nossa gestão... 

apesar de que havia o lançamento da pedra fundamental, que foi feito, na gestão do Gestor - 

(G4) fizeram a solenidade de implementação de pedra fundamental, e nós quando assumimos 

retomamos a partir dali a legalização do terreno, e trabalhamos o projeto e em julho e agosto 

de 2007, a obra de Campina Grande teve início e foi concluída em setembro de 2009, mas 

começamos a funcionar em unidade provisória que foram um dos pontos, vamos dizer assim, 

desafiadores da nossa parte foi antecipar a implementação mediante convênio estado-prefeitura 

para funcionar em ambientes transitórios cedidos pelas prefeituras, e o estado às vezes com 

servidores, estruturas de apoio, internet, telefone, água, luz, telefone, tudo, até enquanto a gente 

tinha que se transformar numa unidade gestora para termos recursos próprios e depois vieram 

os primeiros concursos que não foi tão de imediato, mas que foram chegando gradativamente, 

e isso naquele primeiro momento, e Campina Grande mesmo foi assim. Campina Grande nós 

começamos a funcionar ainda em 2007, apesar de a obra ter iniciado em setembro, mas nós 

começamos, Thadeu, a princípio na casa do colegial. 

P: Praça da Bandeira. 

R: Ali na Praça da Bandeira, no primeiro andar daquela livraria que tinha ali embaixo. 

P: Casa do Colegial. 

R: Casa do Colegial. Exatamente. Então tinha ali dez ambientes, talvez menos, 9 ou 10, e ali 

nós começamos a primeira turma dos cursos de Campina Grande, formação, preparação 

primeiro para o vestibular, e depois implementado os cursos emergenciais rápidos, mas 

ousamos implantar em 2007, ou foi 2008, o primeiro curso técnico ainda naquele lugar. Pois 

bem, então Campina Grande surgiu nessas condições e de repente está lá uma bela estrutura, 

um prédio que foi inaugurado em 2009, a princípio com 25 módulos ambientes, mas, de repente, 

bem equipados, e hoje Campina Grande cresceu, está quatro vezes maior, quase quatro vezes 

maior do que o projeto inicial, Thadeu. Pois bem, veio então aquele período ainda como diretor-

geral quando Campina Grande surgiu, e em meados de 2008 começaram as primeiras 

discussões sobre uma nova mudança na instituição. E isso já em 2006 já era o segundo mandato 

do presidente Lula, Haddad então apostou assim num modelo de PDI e 2006, isso foi em 2007 

para 2008, Haddad traz um modelo que a princípio, Thadeu, era algo assim que não foi voltado 

para todas as intuições. E isso é conversa de bastidores, e digo porque parecia, batalhamos e 

entramos nessa conversa, todos os diretores-gerais na época e não havia como fazer 

Universidade Federal Tecnológica para todas as instituições, precisava de 'know-how', 

experiência que o CEFET do Paraná já tinha acumulado como o tempo que ele já tinha deste 

1978. Já tinha pós-graduação, já tinha... Então o Haddad discutia um modelo... Enquanto todos 

pensavam em ser universidade tecnológica, o Haddad veio com aquela proposta de ser instituto. 

O instituto, vamos dizer assim, na hierarquia das universidades, das instituições de ensino 

superior, você sabe que a primeira é faculdade, a segunda é centro, o terceiro é instituto e o 

quarto é a universidade. Faculdade é aquela entidade bem especializada no contexto, sem pós-

graduação, apenas um contexto, Faculdade de Direito, faculdade de História, Faculdade de 

Engenharia. Quando você já partia para instituto você já poderia diversificar, vamos dizer 

assim, as culturas, Engenharia, área de Ciências, área de Social, humanidades, mas também 

sem pós-graduação. E os institutos também tinham uma conotação, ele via isso como 
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especialidades tecnológicas, contextos tecnológicos. Você tem um exemplo, ITA, Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica, e o Instituto Militar de Engenharia, MFI, tem aí na Alemanha,  

P: Institutos importantes. 

R: Institutos importantes. O MIT, então tem muitas entidades que como institutos, se viam no 

mundo, têm os seus contextos e os nichos de alta tecnologia e respeitabilidade, de tradições, 

você sabe que existe. Então Haddad, na época, a meta era São Paulo, fazer uma experiência em 

uma única instituição. E isso foi descoberto. Por que uma única instituição? Por que São Paulo 

é diferente? Nisso aí, por que não fazer para todos uma experiência de institutos? E essa ideia 

vingou. O Haddad participava mesmo das reuniões conosco, como Ministro da Educação e 

veio, então, a partir daí uma nova institucionalidade, (...) com aquela condição de que você 

tinha que ter uma manutenção de 50 por cento das matrículas como ensino técnico, 20 por 

centro em licenciatura e 30 por cento de bacharelados e engenharias. A base era essa 20 por 

cento de licenciaturas, 30 por cento de bacharelados e engenharias e 50 por cento educação 

técnica. Isso era a condição. A partir daí se pensou nu a nova institucionalidade. Até a partir do 

próprio nome, que nome seria? Surgiu, assim, uma sabatina para nomes, que culminou com 

uma padronização, uma mesma farda, se pensou em cursos com o mesmo currículo, apenas 

observando as suas contextualidades. Então a ideia foi bancada, mas teve três ou duas unidades, 

que foi o caso do CEFET Rio de Janeiro, que queria ser Universidade Federal Tecnológica, o 

CEFET Minas, que também queria ser Universidade Federal Tecnológica, Bahia e Maranhão 

cada dia mais lutaram, porque eles já eram CEFETs antes, mas o Ministro bateu o martelo e foi 

quando decretou em 29 de dezembro de 2008, a 11.892, o Decreto-Lei que criou os Institutos 

Federais. E quem ficou fora dessa lei, hoje está querendo entrar. Que é o caso dos dois 

'Cefetões', que a gente chama. E fez tudo para entrar enquanto nós estávamos lá, mas o próprio 

Conselho de Reitores não aceitou. Ou todos juntos, não tem por que ter tratamento diferenciado. 

Se mudar um, tem que mudar todos. Hoje eles querem entrar e eles não podem mais, porque 

tem que revogar o decreto para se implementar mais dois. E cresceu bem menos do que os 

demais institutos. Então veio assim, Thadeu, uma expansão, que surgiu recursos, mediante 

projetos que fossem, cada Estado apresentando, a força política do Estado, bancada federal, os 

projetos que cada um apresentava e, de repente, começou, em função dos recursos financeiros, 

foram se pensando nas estruturas multicampi como universidades, como as universidades 

funcionavam. Nós, institutos, éramos instituições diferentes, não éramos universidades, mas 

éramos diferentes e funcionando como universidade. É claro que algumas universidades já 

tinham as escolas técnicas vinculadas. E no limiar da história, você sabe que de 1909, a partir 

do Nilo Peçanha, com aquele Decreto mil quinhentos e pouco, me fugiu à memória também, 

de setembro de 1909, quando se criou 19...  

P: Escolas de Aprendizes. 

R: ... Escolas de Aprendizes Artífices. Entre elas estava a da Paraíba. 19. E dessa vez, olhando 

no tempo, você verificando a evolução, éramos, até 2012, 140 unidades no país, entre escolas 

técnicas industriais e as agrotécnicas. 

P: Tudo isso aí? 

R: Somando tudo. Todas essas unidades, você tinha 140 unidades. Basicamente uma escola 

técnica situada na capital, a maioria era nas capitais. Se você me perguntasse agora quais das 

19 estavam fundadas nas capitais, a memória me falha também, mas com um pouquinho mais 

eu me lembro. Mas a maioria foi localizada nas capitais. Não tinha em Brasília. Mas 140 

unidades, 140, 142, não faz diferença, muito pouco. E houve, então até hoje, para você ter uma 

ideia, estamos com 642 unidades distribuídas, respaldadas por 38 Institutos Federais. A rede 

hoje é 38 Institutos, dois CEFETs e a Universidade Federal Tecnológica. São 42 unidades, e o 

Colégio Dom Pedro II, 42. 

P: Esses CEFETs são de onde, professor? 
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R: Minas e Rio de Janeiro. O Colégio Dom Pedro II, tradicional Colégio Dom Pedro II, que 

atuava só até o ensino fundamental, depois cresceu para o ensino médio e nessa nova concepção 

ele já deve ter implementado o seu primeiro curso de nível superior, Thadeu. Provavelmente aí 

na linha das licenciaturas, uma área dessas. 

P: Professor, me diga só uma coisa, para você, de quem foi essa ideia da interiorização, da 

expansão, como você colocou, de passar de 140 escolas para 638, que a gente tem. Assim, 

dentro do governo, foi do Ministro Haddad ou foi do próprio Lula? 

R: Eu não sei, mas eu diria que Haddad estaria vinculado a Lula. Se Lula deu as condições e 

Haddad teve as ideias, eu acho que ambos têm seus méritos nesse... Mas aconteceu na gestão 

do governo Lula essa expansão e Haddad era apenas... apenas não, foi um grande artífice 

também, nesse momento. Eu diria também, Thadeu, a ambição e a vontade, a garra de todos os 

reitores. Porque não bastava você apenas pensar em querer, ter vontade, ter sonhos. Se as 

oportunidades foram dadas, elas foram muito bem aproveitadas. A carência, vamos dizer assim, 

a gente chama de demanda reprimida, esse nome você já ouviu falar muito isso em engenharia, 

mas a demanda reprimida era muito grande, Thadeu, e a vontade de implementar os cursos, 

você não queria perder a oportunidade. Algo parecido com primeiro a gente namorar, depois a 

gente casa. Vamos fazer, depois a gente regulamenta. Casais modernos, nesses termos. E houve 

situações, assim, de quem apresentou projetos e foi dada essa orientação para cada reitor voltar 

ao seu Estado, discutir com governador de Estado, lideranças estaduais, fazer estudos, vamos 

dizer assim, geosociais sobre regiões do Estado. Nós começamos com... o Estado tinha 12 

regiões geopolíticas, hoje são 14. Você fazer um estudo, assim, das potencialidades e os 

arranjos produtivos locais, APLs, por região, quantos municípios por região, qual era a 

população, qual era o negócio, qual era a vocação. Isso a gente teve que trabalhar e a gente 

buscou consultorias externas, especialistas, e conseguimos até elaborar um documento muito 

interessante sobre esse estudo do Estado. Então veio o governo corajoso e havia condições, pelo 

menos é o que falaram para a gente, e isso de fato aconteceu. Quem se organizou, Thadeu, quem 

teve projetos, não só os político-pedagógicos, mas também os projetos referentes a estruturas 

arquitetônicas, os projetos por cursos, layouts, equipamentos, estudos de mercado, tudo isso 

aconteceu em uma velocidade que para você ter uma ideia, em 2009, 28 de setembro de 2008, 

já na condição de... quando os Institutos foram criados, oficializados, oficialmente nós 

passamos a funcionar... até o título passou de Diretor Geral para Reitor Pró-Tempore. Tanto é, 

Thadeu, que até dois mil e... quando veio a primeira eleição de reitor, porque havia um decreto 

que regularizava não só a estrutura, eleições, perfil, os perfis, estrutura, foi uma coisa feita por 

muitas cabeças, que se elaborou um documento, pela velocidade com que ele foi criado e 

colocar em funcionamento essa nova institucionalidade, criar uma nova institucionalidade. 

Uma coisa é a instituição, outra coisa é a institucionalidade, institucionalidade é cultura. É uma 

nova cultura. Como nós, professores, que nunca trabalhamos, e olha que nós enfrentamos isso, 

olha, sou professor de ensino médio, técnico e a gente chamava de ensino – esqueci até da 

nomenclatura –, nós passamos a ser EBTT, Educação Básica Técnico Tecnológica, Ensino 

Básico Técnico Tecnológico. Professores que de certa forma, diziam “Não, não tenho que dar 

aula, não sou obrigado, eu fui contratado para dar aula no ensino médio, técnico, mas superior 

não.” Você sabe que houve os paradigmas, essa mudança. E a instituição, a nossa 

especificamente, com muita coragem, acho que fomos desbravadores nisso, cada campus que 

foi surgindo, a luz do Campus João Pessoa, tanto que ele é a alma. O Campus João Pessoa, 

Thadeu, ele tem um papel, e junto com todos os seus professores e técnicos administrativos, eu 

posso falar isso até porque o apoio que nós tínhamos em Cajazeiras, para fazer o que fizemos 

em Cajazeiras, implementar curso, às vezes sem professor, os professores iam daqui dar aula 

lá, levamos carretas de equipamentos daqui para lá para poder funcionar, mesmo sendo por 

empréstimo, além dos professores, técnicos administrativos, professores. Então eu diria que 

esse campus aqui, que sempre foi a referência, até para todos os outros que começaram a surgir 
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a partir de 2009 com seis novas unidades, além da de Campina Grande, que já tinha surgido em 

2007, ainda como UNED Campina Grande. A UNED Cajazeiras. Tínhamos duas UNEDs. E 

com a vinculação, com a criação do Instituto Federal, a gente teve uma outra barreira a vencer, 

ainda na época do Conselho, porque nós tínhamos o... a gente chamava de Consefet, Conselho 

de Reitores dos Centros Federais de Educação, e tinha o Coneat, Conselho de Reitores das 

Escolas Agrotécnicas. E era uma barreira, porque eles não queriam isso, também queriam ser 

CEFET, eles queriam ser independentes, porque aí eram autarquias. E uma das condições do 

Decreto 11.892, Thadeu, foi, para se criar os institutos, mediante fusão, que eram as fusões dos 

CEFETs com as agrotécnicas no Estado, ou poderia ser, também, dos CEFETs com as escolas 

técnicas vinculadas às universidades, que a daqui não quis conversa conosco. Apesar de que 

nos bastidores, isso está nas nossas anotações, eu não diria ainda, anais, mas na época, o diretor 

do Centro da Escola Vidal de Negreiros, de Bananeiras, Juvenal, não, meu Deus, como é o 

nome, me foge à memória agora, mas uma pessoa... Adepto mesmo da ideia... Genivaldo. 

P: Ah, Genivaldo. É. 

R: Você conhece Genivaldo? 

P: Não me lembro. 

R: Pois bem, então Genivaldo queria essa articulação porque ele era um visualizador, um 

sonhador, também, ele teria – isso ele me disse depois –, quem foi contra, na época, hoje se 

arrependeu de não ter... Os professores tinham ganho mais autonomia porque... Bom, não quero 

entrar em detalhes por questões...  

P: Ter incorporado. 

R: Ter incorporado. A gente teria incorporado e juntos, teríamos criado com eles, junto com a 

Agrotécnica de Souza, junto com o Colégio Agrícola de Bananeiras, eles teriam dado uma nova 

entidade. Só que se ele entrasse, que a escola técnica de enfermagem de Cajazeiras não queria, 

nem a de João Pessoa. Isso foi um impasse, porque ele ficou só dentro do seio da universidade 

para se articular conosco. E as universidades, por sua vez, Thadeu, não gostaram muito da ideia, 

porque a gente passou a sombreá-las. O governo federal, para estabelecer os institutos, investiu 

muito mais nos institutos em um curto espaço de tempo, do que nas universidades. Hoje você 

veja, apesar de que houve crescimento, as universidades cresceram também a partir de 2009, 

tanto é que você tem hoje 63 universidades federais no Brasil. E seus campi. Agora nesse 

momento me falha o número de campi por universidade. Mas, para você ter uma ideia, a título 

de Paraíba, a UFPB, se eu não me engano são seis unidades, a UFCG, cinco, isso totaliza onze. 

E eu acho que é oito ou é nove, Thadeu, UEPB. Parece que é oito. Você somando todas, dá 20. 

Ou é 19 ou é 20 campi. 

P: O Instituto? 

R: Os três. 

P: Da Paraíba? 

R: O Instituto sozinho, 21.  

P: Da Paraíba, hoje. 

R: Da Paraíba. 21 unidades na Paraíba. Isto, de 2009 a 2014, minha saída. Com o nosso trabalho, 

nossos projetos. Então até a data que eu saí, 22 de agosto de 2014, Thadeu, ficaram oficialmente 

21 unidades, a serem implementadas com autorização de funcionários. Claro que essas cinco 

últimas, que foi exatamente Soledade, Santa Luzia, Pedra de Fogo, Areia (...) 

P: Tamandaré. 

R: Tamandaré foi na Expansão Três. Santa Luzia, Soledade, Pedra de Fogo. Ah, Areia e mais 

um em Cabedelo. 

P: Cinco. 

R: Cinco.  

P: Essa expansão aí já foi a...? 

R: A última, essa seria a terceira. 
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P: Terceira, não é? 

R: A primeira teve Campina Grande, que eu diria que ainda foi na fase de CEFET, depois 

vieram as unidades... que as primeiras, a partir de setembro de 2009, quando elas foram 

autorizadas a funcionar, que foram exatamente...  

P: Monteiro. 

R: Monteiro. 

P: Sumé. 

R: Picuí. 

P: Picuí. Princesa Isabel. 

R: Princesa Isabel. 

P: Cartola do Rocha. 

R: Cartola do Rocha e Esperança. Foram seis unidades. A gente já tinha... não, essas foram as 

primeiras. A princípio você tinha...  

((gravação editada)) 

R: Sim, com a unificação a agrotécnica passou a ser um instituto, eu falava exatamente da 

dificuldade que foi. Não foi fácil, Thadeu. Até porque não era simplesmente uma resistência 

(inint) [00:38:02] de Sucupira sozinho, ele fazia parte de um grupo de diretores gerais na época 

que defendiam. E numa canetada, o Ministro Haddad decidiu incorporar as agrotécnicas 

federais, porque todas estavam dentro da CETEC. As escolas técnicas vinculadas, que são as 

escolas técnicas vinculadas às universidades, que eram trinta e poucas no total, eram 39 

agrotécnicas, 42, se não me engano, escolas técnicas vinculadas, o restante eram os CEFETs, 

que totalizaram essas 140 naquele tempo. Pois bem, a escola agrotécnica veio, então criou-se, 

deu-se a condição mínima para acontecer a... vamos dizer assim, a institucionalização do IFPB 

dentro daquela estrutura de reitoria, campi, estrutura muito campi, que poderia implementar 

educação básica técnico tecnológica e veio assim, um ciclo evolutivo, Thadeu, de 2009, com a 

criação dos institutos e, a partir... porque os institutos foram criados aí e, a partir das eleições, 

que cada reitor foi eleito a partir daqueles institutos, passaram a ter autonomia de reitor, como 

reitores, a estrutura multicampi, foram dadas condições para que cada campi que foram criados, 

tinham sua estrutura funcional de gestão e número de professores. 

P: E financeira também, professor? 

R: Financeira também, a partir do momento que ela era autorizada, chamava-se Unidade 

Gestora, UG, é o símbolo, o código que a gente chamava. Então, Thadeu, você tinha para cada 

instituição, unidade, era, assim, um projeto inicial para 1.200 alunos. O número de cursos você 

é quem fazia, no seu planejamento. Para 1.200 alunos, você tinha, assim, uma provisão em 

torno de 60 docentes, que é um professor para cada 20 alunos, dá exatamente 1.200 e um quadro 

de servidores equivalente a 75 por cento do número de docentes, ou seja, 45 técnicos 

administrativos, 60 professores. Para 1.200 alunos, que em quatro anos você chegaria lá. E um 

corpo docente técnico administrativo progressivo, de acordo com a demanda. Então em todas 

as unidades, vinha inclusive a estrutura administrativa de gestão, você tinha para cada instituto, 

uma reitoria. Então você tinha dois institutos no Estado, tinha duas reitorias. Eram 

independentes. Como você tem o caso da Bahia tem dois, Pernambuco tem dois, Minas Gerais 

tem seis. Se você perguntar “Por que isso?” É a força política da época. São Paulo, sozinho, 

com 39 na época, hoje me parece que são 41 unidades no Estado para um reitor só. Enquanto 

isso você tem Minas Gerais, apesar de ser o Estado mais populoso... não, mais populoso não, é 

o maior Estado em número de municípios, mas não é o mais populoso, Minas Gerais tem 

oitocentos e poucos municípios. Mas também cada um pequenininho, coisas que... Então você 

tem a estrutura de gestão de cada unidade, que tem diretores gerais, diretores de ensino, 

diretores de administração, isso aí você tem CD2... CD1 é reitor, CD2 diretores gerais e pró-

reitores. Tem os CD3 diretores de ensino e diretores de administração. CD4 alguns 

departamentos, áreas. E tem FG1 e FG2. Não existe mais FG4. Se eu não me engano são 16, 
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ou é 15 ou é 16 funções por cada campus. Isso tudo foi projetado, venha de uma maneira, 

Thadeu, e gradativamente você imagina o que foi essa experiência de você... Chegou um tempo 

em que João Pessoa, a gente exportava gente, os melhores crânios, pessoas com certas 

habilidades em gestão foram para várias... Eu mesmo, na época, me vali de vários amigos, 

companheiros e nem sempre do mesmo partido. Porque se fosse olhar para gente do meu partido 

e da minha religião, Thadeu, eu teria afundado. Tanto é que eu busquei a competência, a 

experiência, independente de religião e outras variáveis. Tive que aprender a conviver com...  

P: As diferenças. 

R: ... a diversidade. 

P: A diversidade.  

R: E buscar unidade na diversidade. Era sempre uma busca permanente, perene. 

P: Professor, essa nova, eu queria... você falou aí, eu achei interessante, essa nova 

institucionalidade. Você chamou dessa nova cultura. 

R: Cultura. 

R: Nós, aqui do instituto, antigo Centro Federal, nós estávamos preparados para receber essa 

nova...? O que é essa nova institucionalidade? Vê se você consegue, assim, ainda me dizer mais. 

Porque a gente não é universidade no modo acadêmico, assim, tradicional. 

R: Por tradição. 

P: Por tradição, é, exatamente. 

R: Thadeu, eu tenho uma definição, assim, muito sutil para institucionalidade. Eu vejo 

institucionalidade como espiritualidade. O espírito. Algo que você não vê, mas sente. Algo que 

você, apesar de não ver, sente e faz com muito prazer, como quem tem isso como um desafio, 

um degrau, um título honorífico que nós ganhamos e que tínhamos que fazer jus a ele, nem que 

fosse para se preparar hoje para receber amanhã. Se você me perguntar, a instituição estava 

preparada para isto acontecer? Eu diria o seguinte, Thadeu, se tivessem nos avisado que em um 

ano, seis meses ou alguns dias para frente que nós íamos receber isso, eu tenho certeza que acho 

que a gente teria... eu acho que não ocorreria, não, mas a surpresa seria maior, talvez a 

resistência fosse maior. O fato é que ela foi acontecendo. E ainda hoje está acontecendo. E a 

gente tem dentro da casa, talvez em João Pessoa isso seja um espaço mais visível, porque tem 

pessoas aqui que vivem a transição do tempo entre muito antigo e outros que estão chegando 

agora, gente que está chegando hoje, Thadeu, para o primeiro emprego na vida, doutor, com 

pós-doutorado, primeiro emprego e chega aqui e vê, nessa instituição, às vezes até a escola com 

mais defeito que tem “Mas como é que você pode imaginar que essa escola tem defeito se você 

não foi professor em canto nenhum?” Eu tenho como exemplo o Centro de Educação, Centro 

de Formação de Professores de Pedagogia, com pessoas ali que o primeiro emprego ele foi ser 

professor, depois que terminou o pós-doutoramento. Hoje é professor. Imagine uma instituição 

nossa, politécnica, isso por sinal. Pois bem, então essa espiritualidade é algo que como eu te 

falei, é algo que tem que ser conquistado a cada dia, são os desafios novos que estão aí, e como 

querer ser universidade. Hoje se pensa “Precisamos passar para universidade”. Eu digo “Me 

diga a diferença.” Eu acho que até, na nossa condição, desafios estamos implementando, 

Thadeu, apesar de que hoje, a título strictu senso, só temos um mestrado, que foi nascido no 

curso de Engenharia Elétrica, a linha do curso de Engenharia Elétrica foi criado na nossa gestão. 

Como o curso de Administração, bacharelado em Administração, mas temos pós-graduação em 

latu senso, com várias edições e reedições já. E já tem campus novos, novos campi, já criando 

a sua pós-graduação. Souza tentou, apesar da sua tradição dos seus 56 anos de existência, hoje, 

tem um curso de Medicina Veterinária. Na expansão de Souza, por exemplo, na nossa unidade 

de Souza, Souza, até 2014, Thadeu, talvez tenha sido aquela que em relação aos demais campi, 

mais cresceu em número de cursos. Não se comparando com João Pessoa, tirando... Seis cursos 

de nível superior. Inclusive Medicina Veterinária. Na Educação Física. Tecnologia de 

Alimentos, Agroecologia. (...) Tem um outro curso aí, já lembro. Pois bem, então os novos 
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campus, inclusive, Thadeu, a maioria, os que foram nascendo gradativamente, já rapidamente 

com ensino técnico integrado ao ensino médio e logo no semestre seguinte ou no ano seguinte 

um curso de nível superior, quase todos têm cursos de nível superior. Eu esqueci de falar para 

ti da nossa segunda expansão que foi Cartola do Rocha, Itaporanga... Depois eu vou ordenar 

essas expansões, Thadeu, numa sequência. Primeiro foi Campina Grande, ainda em 2007, 

depois, a partir da criação dos institutos federais, foi quando nós tivemos Princesa Isabel... Eu 

vou ordenar isso direitinho até o final da nossa conversa. Cartola do Rocha, Itaporanga, 

Esperança, eu acho que foi a segunda expansão. Mas tem um detalhe que eu quero te falar 

ainda, que eu falava exatamente das estruturas de gestão e da forma como foram criadas e com 

base até na pergunta que você, na sua indagação de quem foi, de fato, Haddad ou Lula. Acho 

que Haddad e Lula andavam juntos, até por que Fernando Haddad era o Ministro. Ele teve um 

plano ousado para o PDI e ele precisava de um carro-chefe para o mandado de 2010. Então (...) 

aquele projeto do plano de desenvolvimento foi muito importante, que tinha o lado da educação, 

tinha a parte de estadas, tinha uma parte... mas especificamente na área de educação, foi um 

período de muito crescimento, seja para as universidades, seja para essa nova instituição que 

foi criada, que foram os institutos federais. Então até 2010, enquanto o Lula foi presidente e a 

partir de 2011 veio Dilma, que não tinha muita coisa outra a fazer, a não ser dar continuidade 

ao projeto de educação de Lula e fazer algo diferente, foi quando surgiu aí o PRONATEC. Mas 

voltando, tentando contextualizar, assim, no teu tema, no seu espaço, na praia que a gente está 

conversando, eu diria, Thadeu, que hoje a nossa instituição, a partir da transformação, talvez 

tenha sido na História uma das suas principais revoluções, porque considerar o tempo que ficou 

parado, eu estou falando que ela aconteceu num espaço de tempo menor. O que aconteceu até 

2009, 100 anos da educação profissional no Brasil? De 1909 a 2009, 100 anos, exatamente. 

Então ali, quando o Lula assumiu em 2002, 2003, o seu primeiro período de governo já foi de 

300...  

P: E 14. 

R: Se pensou em 314 novas instituições no país. 314. Se você somar essas 314 com as 140 

inicial, já dá 440 e poucas. Dilma já veio com 208 novas escolas, foi o projeto dela. Que Lula 

já tinha deixado alguma coisa e Dilma teria de dar continuidade. Que é essas 140 iniciais, mais 

as 314 dá 444, mais 208, que foi o que tinha de um saldo de 80 e pouco, com o que ela veio, eu 

sei que era 208 que ela apresentou, assim, como uma referência. Então hoje são 642 unidades 

no país, nesse ciclo evolutivo que aconteceu, 642 novas unidades. Hoje a Paraíba, por exemplo, 

já passamos de 2.200 servidores. Quando eu assumi em 2006, não éramos 600, 600 e pouco, 

nessa faixa. Que somava Cajazeiras mais João Pessoa. Hoje você tem aí mais de 2.200 

servidores. O que para os novos projetos, com as novas unidades que estão aí em obras e outras 

que ainda vão começar a construção, significa um mercado aberto, tanto para alunos, novos 

cursos, quanto para técnicos administrativos e docentes, de acordo com seus projetos 

pedagógicos. O que a nossa instituição, nisso, nesse tempo aí, ela mudou? Acho que ela tem 

essa nova personalidade, essa institucionalidade que nós ainda estamos tentando entender o que 

isso significa. Assim eu me lembrei de um detalhe que ainda hoje quando você fala, a gente 

ainda encontra, internamente, discussões que muitas vezes não se diz de cara para cara, mas 

tem colegas que fazem as suas críticas “Essa instituição, apesar de tudo, ainda não passou de 

uma escola técnica.” “Tem colegas nossos que trabalham como se ainda estivessem em escola 

técnica.” São chavões, expressões que se usam. Temos que abrir a nossa cabeça para o mundo 

e saber que as coisas... Aqui é um universo, é um mini-mundo que você tenta fantasiar ou criar 

um espaço de imaginação de como a coisa é lá fora no espaço macro. Aqui é micro. Aqui você 

trabalha em situações, vamos dizer assim, são reais, mas ela é um pouco virtual em relação ao 

mercado que está lá fora. Uma coisa é eu trabalhar, Thadeu, esse equipamento como um 

gravadorzinho pequenininho ou, vamos chamá-lo de um transformador bem pequenininho, lá 

fora eu encontro um transformador que não cabe numa sala de 64 metros quadrados em largura 
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e altura, imagina, você sabe que existem esses equipamentos bem... Então como fazer essa 

ligação, esse link instituição...? E aí foi quando veio outras coisas interessantes do governo 

Lula, ainda, que foi ampliar o conhecimento universal do professor, foi dada a oportunidade a 

professores e alunos, está aí o Ciência Sem Fronteiras, projetos de formação de gestores, onde 

a maioria dos reitores, inclusive eu, que não fizemos, a maioria não fez curso para reitor e foi 

um acidente de percurso na vida da gente. (...) A academia foi a própria vida, a própria 

militância, a própria atuação. Então você trazer para dentro da instituição essa nova cultura. Eu 

diria que a gente estranhava até a expressão magnificência, Vossa Magnificência, aquela coisa 

toda. Você partir para rituais de formação. E aí onde entra a heráldica como cultura. É a ciência 

de quê? Das cerimônias. A heráldica. E aí, Thadeu, vem coisas de você ampliar o conhecimento 

do mundo, de mandar a gente para países. “Mas eu não falo francês.” “Mas tem que ir para a 

França, meu caro, está aqui passagem, hospedagem.” “Vai para a Alemanha.” “Mas eu não falo 

alemão.” “Arranje intérprete.” Canadá, Estados Unidos, ...  

P: Finlândia. 

R: ... Uruguai, Finlândia. Então ainda fui em algumas viagens dessas. E não sabe o quão 

importante. 

P: Para o Canadá também, não é? 

R: Foi. Fui duas vezes ao Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Portugal. Mas é interessante esse 

conhecimento universal. Isso tudo, de repente, a gente começou a ver coisas que os outros 

faziam, que de longe a gente imaginava que era só deles. E para mim mesmo, eu acho, eu 

sempre dizia. Se eles podem, eu também posso. Ou nós podemos, também. Até incorporava 

aquele chavão do Obama, 'Yes, we can.' ((riso)) Yes, nós também podemos. Nós podemos. E 

começamos a ver coisas. Daqui a pouco estavam os nossos alunos estagiando em outras 

universidades, as nossas instituições participando de torneios fora do país e saindo-se bem, 

professores nossos. Aí tem produção acadêmica, científica. Esse mestrado mesmo aqui, que eu 

vivo uma experiência nele, fantástica, Thadeu, você não sabe, para mim o que é dizer. Fui aluno, 

daí voltei a ser aluno, eu falei a você do meu tempo de ginásio, técnico e, de repente, em pouco, 

agora em setembro, se Deus quiser, até o meu trabalho de qualificação, mas já está escrito, 

entreguei a primeira versão, já, da minha tese, daqui a pouco tenho uma reunião com o meu 

orientador, que vem toda segunda-feira, prestação de contas, mas eu acho que agora em 

setembro a gente sai. Pois bem, isso tudo veio nessa evolução, transformação que aconteceu e 

eu acho que as pessoas aceitaram, os velhos, principalmente os mais veteranos, porque 

miscigenou, Thadeu, com os novos, que nunca tiveram emprego, primeiro emprego, e eles 

tinham que ter uma referência. E aí, na busca da identidade, quem é a referência dessa escola? 

É um passado ou o novo que está chegando? Tinha que haver um hibridismo disso aí, de 

culturas, de conhecimento, experiência. O epistemológico e o tácito tem que andar juntos. O 

epistemológico vem aí com uma cultura, conhecimento construído, a partir da academia, da 

sala de aula. O tácito é aquilo que ninguém ensina ninguém. É difícil. É o jeito que cada um 

tem de fazer e ser e dar conta da coisa. É o ponto do doce. Quem faz sabe, quando bota o 

dedinho ali dentro, que puxa e vê a liga e... E assim cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. 

A idiossincrasia que cada um adquire nisso. Mas essa instituição, Thadeu, eu acho que ela foi 

corajosa, desbravadora, se mostrou apta a qualquer tempo vencer desafios. E eu aprendi uma 

expressão chamada camaleônica. E ela vai ser uma jovem senhora de 107 anos que vai fazer. 

(inint) [00:58:15] que escreveu alguma coisa sobre uma jovem senhora de 100 anos. Porque ela 

tem essa capacidade de se transformar, ela se metamorfoseia. E é camaleônica porque ela muda 

de cor de acordo com a situação. E é capaz de sobreviver a qualquer situação, assim, de desafios 

tecnológicos. Acho até, eu falo assim de modo muito otimista, mas entendo que ela pode fazer 

muito mais do que está fazendo. Nós podemos fazer muito mais e melhor do que estamos 

fazendo, Thadeu. Eu acho que hoje, essa instituição, eu acho que ela está vivendo um tempo, 

que é tempo de se aperfeiçoar. Olhar um pouquinho para a sua história, ver o que fez, o que 
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estamos fazendo e o que podemos fazer. E aí, à custa, à luz de um bom planejamento, onde para 

se formar um time, Thadeu, não é apenas juntar pessoas, é preciso, antes de mais nada, conhecer 

as pessoas, o que cada pessoa é capaz de fazer. Essa de que todo mundo joga em todas as 

posições não é bom, eu acho que cada um tem que ser especialista na sua posição. É como um 

médico, que tem a formação geral, universal, mas ele é um especialista de estômago. Ele vai 

ser sempre melhor no estômago do que na cabeça, apesar de ele saber um pouquinho o que é a 

cabeça. Então se essa instituição se supervisionar sempre, se avaliar, olhar para o mundo lá 

fora, não que a gente tenha que trabalhar para o mercado, a gente tem que trabalhar com o 

mercado, não é ir de encontro, é ir ao encontro. Mas o que essa instituição foi capaz de se 

superar, de... vamos dizer assim, se contextualizar às necessidades desse mundo competitivo, 

está aí hoje ela, como um todo, com mais de 60 cursos de nível superior com pós-graduação 

strictu e latu senso, com cursos técnicos que ela, hoje, muito conscientemente precisa refletir. 

Não extinguindo cursos, mas fazendo hibernar, isso é necessário você estar em sintonia com o 

mundo, com a sociedade, com as culturas, com o conhecimento, com as inovações. Quando a 

gente não pode criar, hoje a palavra-chave para se criar ou recriar, chama-se inovação. Então 

inovação é você ter um equipamento que foi criado e você conseguir melhorá-lo em algumas 

nuances, em alguns detalhes. Na sua eficácia, na sua eficiência, sem ter que recriá-lo. É 

inventar, é inovar, aperfeiçoá-lo. Então eu acho que a nossa instituição ela, hoje, vive isso, sabe? 

À luz de um bom planejamento, se você perguntar “Como é que foi?”, eu acho que eu disse 

isso no início, não é? Esse nosso início, houve uma cartilha, assim, a seguir. Eu diria que nós 

tivemos uma base de um planejamento, pelo menos do que você imaginava. Eu acho que nós, 

de repente você imaginou algo que poderia ser possível fazer e de repente esse teu 

planejamento... que pode ter ficado ou aquém ou você ter ido além do que você planejou. Eu 

acho que nós fomos além do que foi planejado, até porque você tinha suas limitações. A 

limitação maior é orçamento “Dai-me uma alavanca e eu movo o mundo.” Isso disse alguém 

no passado. Dai-me recursos e condições e nós poderemos mudar um pouco essa instituição. 

Condições, de uma forma muito subjetiva, envolve equipamentos, pessoas, software, hardware 

e 'humor'. Todos têm que estar muito juntos e sintonizados nisso aí. Se você não sabe para onde 

ir, aonde quer chegar, você pode ter os melhores ingredientes possíveis, as melhores máquinas 

para trabalhar esses ingredientes e você queimar o seu bolo. Ou o feijão sai insosso, sem sabor 

com tanta coisa que você pôs dentro dele. Tudo tem que ter o timing e uma visão de aonde eu 

quero chegar e a quem eu vou servir, acima de tudo. Eu estou falando isso até para dizer a ti, 

em algum momento, por exemplo, do nosso planejamento, eu estive aquém ou além do que se 

projetou. Eu diria a você, Thadeu, que teve um tempo que a gente achava que tinha chegado 

aos nossos limites do que fosse possível fazer. E de repente, o próprio MEC chama você e diz 

assim “Surgiu um dinheiro extra, não queiram saber de onde veio.” Geralmente isso, setembro, 

outubro, começa ou a faltar ou a sobrar dinheiro. E não é bom que sobre quando você está nesse 

período de setembro, outubro, até dezembro. Como é que o MEC pediu tanto dinheiro e não 

executou? Ele tinha que pedir a conta certa. E de repente, para não faltar, tu é chamado, assim 

e dizem “Olha você... Tem uma surpresa para os senhores reitores, nós temos um recurso e 

quem tiver condições de apresentar projetos no espaço de 15 dias, para que a gente possa 

analisar e, ao analisar, se for positivo, e quem tiver coragem e ao mesmo tempo competência 

para assumir o risco de só pegue nas rodilhas, se puder como pode, tire.” Eu digo “Eu tenho.” 

Nós vamos fazer o projeto e de repente tu tens, assim, 42 milhões para tu usar em 90 dias. Se 

tu perguntar “Isso estava no teu planejamento?” Eu digo “Não.” Mas como é que tu assume um 

negócio desse tipo assim? Então foi. A gente, expansão, equipamento para cada campus e por 

aí vai. O total 42 milhões e a gente tinha um rolo dentro que se fez necessário. 

P: E o projeto? 

R: Projeto primeiro, tinha que estar na frente. O MEC não liberava nada sem o projeto.  

P: Se não assumisse. 
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R: Se não assumisse, se você não desse conta, você perderia outras oportunidades lá na frente. 

Então diante de algumas situações de desafios que foram vencidos, Thadeu, sempre que surgia 

alguma coisa extra alguém lembrava de você. Ou você ganhava uma credencial para barganhar 

alguma coisa a mais. “Ah, você deu mostras que dá conta, então a gente confia que você pode 

dar conta disso aqui.” E não custava nada. “Eu tenho um projetozinho guardado, é possível, 

você tem o recurso?” “Não, não é possível agora, não. Mas deixa ele guardadinho, se a gente 

precisar justificar alguma despesa, eu sei que na Paraíba tem um projetozinho guardado.” E 

muitas vezes, Thadeu, deu certo assim. Graças a Deus. Mas isso vem, a equipe boa. Quando 

você não tem equipe... Não estou falando, jamais eu vou falar aqui no eu. Eu falo aqui, quando 

a gente tinha um bom pessoal que trabalhava com planejamento, eu tinha aquele contexto, se 

trabalhava em função, vamos supor, das nossas demandas, apesar de muitas carências, sofremos 

muito por falta de... vamos dizer assim, de pessoas na quantidade certa e na qualidade. Teve 

unidades que nós implantamos, se você conhecesse algumas situações nossas, para estar aqui 

para falar de Cartola do Rocha e como começamos em Cartola do Rocha, começamos com um 

Centro Tecnológico Vocacional CVT, que a gente tinha, como em Souza nós temos um CVT, 

que são unidades, ainda... não são independentes, mas são dependentes, mas são outras 

estruturas que ganhamos para se incorporar à nossa. 

P: Eu ainda coordenei um curso no CVT Pombal. 

R: Pombal, me lembro, no início da minha gestão você estava até com alguns problemas.  

P: Foi, foi. 

R: E surgiu até a oportunidade de você incorporar aquele caíque. 

P: Exatamente, se articulou com a universidade, que é o campus lá de Campina Grande, da 

Federal. 

R: Surgiu algo assim “Você não quer que eu agregue?” “Mas cara, eu tenho tanto problema.” 

Confesso que depois me arrependi, porque surgiram alguns caíques que nós absorvemos, então 

o caíque aqui de João Pessoa, o caíque de Cartola do Rocha, que não deram continuidade, que 

tinha um problema de estrutural, um conserto. O caíque de Itabaiana nós absorvemos, mas 

parece que deixaram para lá.  

F: Guarabira. 

R: Guarabiara, que é aonde está funcionando até hoje. O de Santa Rita, infelizmente, eu aceitei, 

mas o MEC veio e porque havia um vazamento do esgoto para dentro do prédio e terminaram 

reprovando, depois o SENAI veio, pegou e consertou, nada na engenharia é impossível – não 

é? –, Thadeu? Principalmente...  

P: É claro. Com a tecnologia que existe. 

R: ... com a tecnologia que existe hoje você teria consertado aquilo. Mas está aí Itabaiana está 

em construção, Santa Rita está em construção, Cartola do Rocha foi retomada a obra, Esperança 

foi retomada a obra, Catolé e Itaporanga foram cinco unidades mais e acho que essa foi a 

terceira. 

P: Expansão. 

R: Foi. E por fim foi aquelas seis que eu te falei, Cabedelo, Pedra de Fogo, Areia...  

F: Esperança. 

R: Não, Esperança foi com Catolé. Areia, Pedra de Fogo...  

F: Santa Luzia e Soledade. 

R: Santa Luzia e Soledade. Mais cinco. 

F: Mangabeira. 

R: Mangabeira. 

P: Que é unidade avançada. 

R: É, unidade avançada. Mas foram transformadas agora em campus. 

P: Lá é campus, agora. 

R: É, agora é campus. Está funcionando inclusive...  
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P: A escola técnica, não é? 

R: Não, escola técnica à noite só, mas tem um caíque que está sendo recuperado, que também 

não deram continuidade, que nós absorvemos do Estado aquele caíque para funcionar ali, 

porque o projeto de Cajazeiras, da unidade de Mangabeira, Thadeu, infelizmente houve uma 

falha de... Na mudança de Gestor - (G1) Ágora para Gestor - (G1) Cartaxo, deu problema. Mas 

era um prédio aonde, ali em Mangabeira funciona aquele ginásio Hermes Taurino, pertinho do 

shopping, uma rua perpendicular ao shopping tem um ginásio de esportes, (...) mas tem um 

outro terreno de 1.2 hectares, é um 'L', e era um projeto verticalizado. A escritura veio, mas 

com um erro nesse retorno para consertar a escritura, em vez de vir um lote, veio uma quadra. 

Aí tinha que consertar. E dentro da quadra tinha casas construídas e tal. E andou, estão aí novos 

dirigentes, Thadeu, dando continuidade aí ao trabalho. Mas é um cenário. Eu acho que da forma 

como você me pediu para falar, Thadeu, e às vezes eu sou uma metralhadora, não me organizei 

porque não tinha um roteiro, procurei fazer, assim, um...  

P: Em aberto mesmo. 

R: Em aberto, você viu que eu fui lá na frente, voltei. 

P: Mas você disse para mim coisas agora, principalmente essa parte da nova institucionalidade, 

disse coisas, assim, interessantíssimas, que eu vou recuperá-las e fazer a tradução. 

R: Você hoje vê que a instituição, para poder funcionar, ela depende de recursos para se ter 

projetos. 

P: Porque às vezes uma entrevista dessas, professor Gestor - (G2), se você fizer, às vezes, um 

roteiro talvez atrapalhe. Não é, Francine? 

F: É. 

P: Eu diria assim, a gente fez uma entrevista não estruturada, que  

F: (inint) [00:30:26] tópicos. 

P: É, os tópicos, que como ele colocou, eu anotei aqui os tópicos, esse aqui tudo eu vou ter que 

fazer a transcrição. 

F: Assim vai alocando. 

R: Tem em torno de 25 mil alunos...  

P: Hoje, não é? 

R: ... entre educação direta e a educação à distância, que nós temos também, com curso superior, 

que é o caso de licenciatura em letras, superior. Não sei se eles implantaram Administração, 

mas tinha o curso técnico de Segurança no Trabalho em EAD. Certo? 

F: Administração teve uma turma piloto na EAD. Um convênio. 

R: Pois é, então está aí. Hoje em número de servidores eu já lhe disse, passa de 2.200 servidores 

entre docentes e técnicos administrativos. Precisa ver qual é a parte de cada um, claro que 

docentes é maior. E aí vai. Esse tempo que estamos vivendo, a instituição, até a época que você 

me coloca, acho que foi só crescimento. 

P: É, foi exatamente esse período, de 2003, a expansão. 

R: Foi o primeiro momento da expansão mesmo. A territorialidade do Estado, Thadeu, você 

tem um dado bem interessante. Considerando as 21 unidades, eu diria que de leste a oeste na 

Paraíba, cortando a BR 230, e entre o Cariri e aquela região do Agreste, nós temos hoje uma 

unidade a cada 50 quilômetros de distância. Isso é possível ver no mapa, eu tenho esse mapinha, 

tenho anotadas todas essas coisas. Acho que a Sirlei tem, nos documentos que eu passei para 

ela, dá, assim, uma boa noção. 

((corte)) 

((fim da transcrição)) 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA – GESTOR 03 (G3) 

 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Boa tarde. Eu vou entrevistar agora o professor Gestor - (G3), que vai falar um pouco da sua 

experiência profissional como gestor, qual foi o significado da sua experiência como gestor no 

período 2003 a 2010 nessa nossa instituição de ensino, que na verdade é um estudo, Gestor - 

(G3), que eu estou fazendo, de caso, de como se deu essa expansão no Instituto Federal da 

Paraíba. E eu queria que você ficasse à vontade, o que você levantaria, como que foi importante 

nesse período dos dois governos de Lula, e que você foi uma pessoa que deu uma grande 

contribuição aqui à instituição. Fique à vontade. 

R: Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho antes do período que você está citando, de 2003, 

porque assim, nós vivemos intensamente a transformação da escola técnica em CEFET e 

trabalhamos muito na construção dos primeiros cursos superiores aqui do campus, que foram 

afetados pelo então CEFET e é o primeiro curso, ainda era escola técnica quando eles foram 

autorizados pelo MEC, mas aí nós trabalhamos bastante na concepção dos primeiros cursos 

superiores, que se deu no início dos anos 2000, que foi logo após a transformação da instituição 

como Centro Federal. E a gente não tinha tanta visão, assim, do que seria a instituição como 

Centro Federal, o que significava ser um CEFET. Porque a instituição tinha uma tradição de 

formar técnicos, de atuar na educação de nível médio e nós estávamos partindo para a educação 

superior. E aí teve toda uma... eu não posso dizer que houve um planejamento institucional para 

que isso acontecesse. Era mais um desejo, talvez, de ascensão, mas eu não digo que era uma 

aspiração institucional, era uma aspiração de poucas pessoas aqui dentro. No período de 2001, 

mais ou menos, até 2002, eu assumi a função de coordenador de curso aqui, do Curso de 

Telecomunicações, era um período de implantação do curso, também, realmente era uma 

dificuldade, porque nós não tínhamos uma... nesse período a gente só tinha uma obrigação de 

criar curso, de expandir fisicamente a nossa matriz de cursos, mas não tinha uma contrapartida 

de contratar novos professores e expandir os nossos ambientes. A gente não tinha recurso para 

isso. Ou seja, a política de criação, de transformação em CEFET, não veio acompanhada de um 

planejamento para que a instituição crescesse fisicamente e na sua oferta de mão de obra, para 

que a gente fizesse frente a essas novas demandas de ensino que teria. Além do mais, para atuar 

na educação superior, nós precisaríamos ter qualificado os nossos professores, que não houve 

um esforço institucional para que isso acontecesse. Em 2002 eu fui convidado pelo professor 

Gestor - (G4) para assumir a gerência do ensino superior, ou seja, gerir todo o ensino, e foi 

desse período até o ano de (... ) eu terminei a gestão do professor Gestor - (G4) e começou a do 

professor Gestor - (G2), eu continuei no mesmo cargo até o ano 2009. E nesse período a 

instituição experimentou os maiores crescimentos dos cursos superiores aqui dentro e eu atuei 

até na criação de outros, de outros campus, por exemplo, para o de Automação Industrial lá em 

Cajazeiras e vários outros aqui dentro também, porque eu, nessa época, já atuava como 
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avaliador também de cursos lá do (inint) [00:04:03] do INEP e a gente percorria praticamente 

todo o país autorizando e reconhecendo cursos e vendo a experiência dessas instituições. Isso 

foi uma coisa que muito contribuiu na minha visão e na gestão acadêmica desses cursos aqui 

que nós temos. Agora, nesse período ocorreu o governo Lula. E a partir de 2002, 2003, quando 

ele entrou logo, a gente não deu para sentir muito impacto, porque estavam redesenhando essa 

questão lá no MEC, mas o que nós vimos a partir de então, foi uma política de maior 

investimento, vamos falar assim. Não foi no primeiro momento, uma coisa que fosse realmente 

expressiva, mas já houve o destravamento de algumas coisas que vinham emperrando o 

crescimento da instituição. Por exemplo, nessa época já foi liberado o Campus Campina 

Grande, que passou a funcionar e que já veio com a contrapartida de vagas, que a gente já 

passou a ter uma maior, vamos dizer assim, disponibilidade de recursos humanos e já passou a 

fazer um melhor planejamento das ações, principalmente de capacitação docente para atuar 

nesses cursos superiores. Bom, acompanhado disso, a gente tinha um cenário nacional que se 

desenhava mais ou menos numa crise até de mercado e essa crise, ela repercute até hoje, da 

formação do pessoal de nível tecnológico, do pessoal que são os famosos tecnólogos. Então há 

uma crise que ainda não foi contornada pelo Ministério da Educação e também pelo setor de 

regulação lá de Brasília, porque me parece que não há uma conexão do projeto de país, vamos 

dizer assim, se é que existe ele, de um governo, e a necessidade do planejamento educacional 

dessa gestão para que as coisas ocorram de maneira encaixada, vamos dizer assim. Então nós 

tínhamos autonomia de definir qual curso nós íamos ofertar, mas a gente não sabia se aquele 

curso ia fazer parte, ou fazia parte, do chamado projeto de país. E isso não dava o encaixe e a 

gente terminava formando pessoas que tinham dificuldade de se encaixar na sua vida 

profissional e de levar, conduzir a sua vida profissional, não da formação, mas do título que ela 

portava, porque o título passou a ser discriminado no mercado. E, nós acompanhamos em várias 

unidades da rede, essa crise repercutiu no fechamento de vários cursos de tecnologia e na 

transformação dos mesmos para cursos de bacharelado. Também criou outro problema maior, 

porque começamos a enfrentar uma crise com até então os centros de excelência de formação 

dos bacharelados, que eram as universidades, e a gente começou a sombrear atividades com a 

universidade e isso não levou a um destravamento de todo esse processo. Aqui no âmbito da 

Paraíba, nós continuamos a ofertar e tentamos fortalecer os cursos superiores buscando uma 

estratégia. Então onde nós não tínhamos essa questão resolvida, por exemplo, na área de gestão, 

havia uma Resolução do Conselho Nacional, que regulamenta a profissão, de não aceitar, de 

não dar atribuição profissional para formados em cursos de tecnologia. Então o pessoal da área, 

junto com a direção, decidiu acabar com a oferta de curso de tecnologia e ofertar o curso de 

bacharelado em Administração, que tinha acabado de ser aprovadas as suas diretrizes 

curriculares pelo CNE e nós começamos a ofertar esse curso como um curso de nível superior 

já mais encorpado e aí era um desafio, porque ainda não tínhamos a certeza que íamos ter todos 

os docentes. A gente ainda tinha uma desconfiança ligada, de que esse projeto do governo Lula, 

ele não fosse ser implementado na sua plenitude. Isso só foi ser destravado realmente no 

segundo governo Lula, a partir do segundo governo Lula, onde essas instituições tiveram uma 

amplitude muito grande, uma visualização muito grande na sociedade e aí repercutiu isso em 

investimento. Aí nós tivemos uma grande contrapartida de vagas, nós adquirimos uma 

autonomia para gerenciar o que eles chamaram de Banco de Docentes Equivalentes e a gente 

não precisava mais ir lá de pires na mão no Ministério pedindo vagas de um e de outro porque 

essas vagas eram, vamos dizer assim, criadas a partir de aposentadoria ou programadas numa 

expansão de outras unidades e das próprias existentes, que teriam uma contrapartida de ofertas 

de cursos e vagas. Então quem se programava, quem se projetava para ofertar novos cursos e 

novas vagas, teria uma contrapartida que garantisse a oferta daqueles cursos sem 

descontinuidade da sua oferta. Isso realmente abriu os horizontes muito e nós vimos um 

crescimento. E no primeiro momento era uma situação de empolgação, vamos dizer assim, 
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porque a gente nunca tinha tido uma visualização tão grande na sociedade e repercutindo aqui 

dentro da instituição. Essas instituições sempre foram muito fechadas, foram muito para dentro, 

as coisas aconteciam dos muros para dentro, não tinha muita repercussão o que nós fazíamos 

aqui, na sociedade. Embora toda a nossa filosofia fosse mercadológica, fosse formar as pessoas 

para que elas conseguissem trabalhar com os conhecimentos que eles adquirem aqui nessa 

instituição. Bem, nesse primeiro momento de empolgação, começaram a vir alguns 

questionamentos, porque comportamentos que não tinham antes na nossa instituição passaram 

a conviver, por exemplo, com a agenda política de deputados, de prefeitos, frequentando a nossa 

instituição, tentando angariar um campus para o seu município ou para a sua região, porque 

isso trazia votos para eles, era um dividendo político para eles. E o governo, ele tinha feito uma 

política de expansão que contemplava algumas contrapartidas, ou seja, as pessoas tinham que 

apresentar os seus projetos, que iam ser julgados, mas depois de tanta reflexão, de tantas idas e 

vindas e de conviver também no meio desse processo de seleção, a gente sabia que no final das 

contas, quem ia decidir era o crivo político, não eram realmente as informações que eram 

colocadas no projeto, sempre tinha alguém que ia decidir onde vai ser a instituição, onde não 

vai ser. E isso criou alguns ruídos no processo. Esse ruído foi aumentado também, porque a 

partir da implantação dos primeiros campi, começou a surgir um outro problema, que até então 

nós não tínhamos nos defrontado, a não ser em uma menor escala, quando da implantação da 

unidade de Cajazeiras, que era a ansiedade dos professores, de não permanecer no interior, de 

permanecer nos maiores campi, nas capitais e nas maiores cidades, que era onde eles tinham os 

seus endereços e onde tinham as melhores condições de criar suas famílias. E aí, essa questão, 

que por sinal não foi resolvida até hoje, trouxe muito problema para a implantação e ainda está 

tendo problemas para consolidação desses cursos nos campi, principalmente dos rincões mais 

afastados aí, que têm mais dificuldade e é onde, na minha opinião, mais precisa do serviço de 

escola pública como essa. Porque você tem que chegar no que precisa mais e dar mais ajuda, 

dar mais condições para que ele supere as suas dificuldades e consiga atingir melhores 

patamares. Mas a questão de pessoal foi crucial. Aí eu não falo só dos professores, eu falo 

também dos técnicos administrativos, que eles entram na instituição e a primeira coisa que eles 

buscam, é tentar, de toda forma, sair do campus do interior onde ele está, para ir para um campus 

mais avançado. Bom, essa é uma questão também que está misturada, vamos dizer assim, com 

toda essa questão da expansão. Uma outra questão importante da expansão, foi a questão do 

investimento. O governo lançou um termo de compromisso com as instituições e esse termo de 

compromisso estava sendo parte de um planejamento estratégico de crescimento da expansão 

da oferta de educação profissional na rede, porque até então nós tínhamos um número 

preocupante. Nós tínhamos, por exemplo, no ano 2010, cerca de 6 milhões de estudantes de 

graduação no país. E só tínhamos cerca de 800 mil alunos de cursos técnicos. Então essa 

disparidade fazia com que houvesse uma necessidade muito grande de ampliar a oferta de 

alunos de cursos técnicos e também dos cursos tecnológicos, ou seja, essa expansão da rede 

toda, que ia haver todo um investimento, ainda não representava nem 30 por cento da oferta 

dos cursos técnicos do país. E a gente tinha uma necessidade de ampliar muito. Então foi feito 

um planejamento para que as instituições conseguissem ampliar as suas vagas. Então havia um 

planejamento do que nós íamos ofertar e do que nós íamos receber como contrapartida. Foi 

assinado esse termo de compromisso com os reitores e cada campus fez suas projeções de 

crescimento. Então a gente tinha metas a cumprir e essa metas envolviam não só o crescimento 

de novos cursos, mas também envolvia a diminuição, por exemplo, da evasão e melhoria nos 

cursos já existentes na unidade. Como contrapartida, nós receberíamos vagas e investimento. E 

as contrapartidas, muitas delas, elas vieram. Por exemplo, em termos de investimento. Então 

quem teve a oportunidade, e eu tive essa oportunidade, por exemplo, enquanto no meu período 

de diretor, eu tive a oportunidade de renovar o pátio de equipamentos de quase todos os 

laboratórios, modernizar bastante isso. Então foi um investimento muito grande que foi feito 
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em infraestrutura aqui do campus. Se nós não conseguimos crescer fisicamente, também não 

tínhamos mais para onde crescer, nós melhoramos bastante a qualidade dos nossos cursos, dos 

nossos laboratórios, investimos também na formação de recursos humanos, que esse, para mim, 

seria o diferencial de qualidade que a gente ia alcançar no nosso campus. Em outras unidades 

esses investimentos tiveram, por exemplo, repercussão em construção de novos prédios, de 

novas salas de aula, de blocos de tais cursos. Então praticamente toda unidade da rede recebeu, 

todos investimentos. Eu posso citar com destaque, por exemplo, o Campus de Souza, que tinha 

autorizado um curso de Medicina Veterinária – não é um curso barato de você implementar –, 

e a instituição implantou um hospital veterinário que para mim é um dos mais modernos aí do 

Nordeste, que está implantado no Campus de Souza, em pleno funcionamento. Isso não é uma 

coisa, dizer assim, um investimento pequeno, é um investimento realmente muito grande, que 

faria uma diferença muito significativa na oferta de cursos daquela unidade. Nós tivemos 

autorização, por exemplo, do primeiro curso de Engenharia no Sertão da Paraíba, lá em 

Cajazeiras. E com a repercussão também na instalação de novos laboratórios. Então o 

investimento da contrapartida da oferta desses novos cursos, ele veio. Veio também vagas. Só 

que as vagas, elas eram desencontradas com os funcionamentos das unidades. Muitas vezes o 

que ocorria é que as unidades ficavam prontas – isso não só aqui na Paraíba, mas em outros 

Estados também –, as unidades ficavam prontas para entrar em funcionamento, mas não tinha 

vaga disponível de contratação para que aquilo acontecesse, a oferta casada com a preparação 

do prédio, vamos dizer assim. E muitos desses cursos começaram com professores temporários, 

substitutos, com demanda de aula que não acontecia e com o trânsito muito grande de 

professores que se dispunham a ir para o campus vizinho lá para suprir a necessidade ou a falta 

de algum ou outro professor enquanto essa situação não [se] resolvia. Então 

administrativamente, implantar esses cursos deu muito trabalho à gestão porque além de 

gerenciar todo o processo de construção dessas obras de crescimento, de demanda, de tudo, era 

um aparecimento de cursos muito grande que tinha, acontecendo de uma só vez. E para você 

criar um curso, tem de ter toda uma preparação e de um planejamento do que vai acontecer em 

cada tempo, inclusive de contratação. E esse tipo de planejamento, você não tem como garantir 

que vai acontecer da mesma forma no serviço público. E isso não aconteceu, realmente, então 

nós sofremos um pouco com isso. Agora, era um sentimento de que a coisa iria acontecer, 

porque a gente tinha uma certa confiança no que estava sendo proposto. Talvez a desconfiança 

era porque a gente não sentia uma repercussão, a gente não sabia, a gente tinha uma autonomia, 

vamos dizer assim, para gerenciar todo esse processo, mas nós não víamos uma sinalização 

para onde o país ia apontar, para que a gente dirigisse a nossa oferta para suprir essa necessidade 

do país. Talvez essa tenha sido uma parte mais obscura, pelo menos para nós. E nós, que eu 

estou dizendo, os gestores que ficavam aqui no Estado, porque eu tinha um trânsito lá no MEC 

por participar de algumas comissões, participar de avaliações e de processos de supervisão de 

cursos, mas não era o acesso, por exemplo, que o reitor tinha. Então eram passadas algumas 

informações e tudo, mas não nos era sinalizado claramente para onde o barco ia apontar, para 

que a gente conseguisse dirigir as nossas reservas nesse caminho. E talvez esse foi um dos 

maiores problemas. O que também, ao longo desse processo nós discutíamos, era o perigo da 

quebra dessa sucessão. Então será que todo esse investimento e toda a criação desse instituto, 

vamos dizer assim, porque no meio desse trajeto – eu não tinha colocado ainda na fala –, mas 

toda essa expansão do segundo governo de Lula, foi dentro do projeto – inclusive aqueles 

termos de compromisso –, dentro do projeto de criação dos institutos federais. Então houve 

toda essa preparação com esses termos de compromisso que foram assinados, foi esse 

planejamento de novos campi, então tudo isso aconteceu já na perspectiva do Instituto Federal, 

não mais do CEFET. Inclusive as unidades que eram agrotécnicas, escolas agrotécnicas ainda 

e que tinham intenção de ofertar cursos superiores e se transformar em CEFETs. Algumas delas 

passaram por um processo de 'cefetização', nesse processo houve comissão de avaliação, eu 
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participei de algumas delas aí em alguns Estados do país, para transformar escolas agrotécnicas 

em CEFETs, mas no meio do caminho veio esse planejamento do instituto e elas foram 

incorporadas ao planejamento do instituto. Então aqui na Paraíba, a nossa Escola Agrotécnica 

de Souza, ela passou a integrar o Instituto Federal da Paraíba e aí toda essa massa, vamos dizer 

assim, de instituições, passou a ter não somente uma nova denominação mas uma nova 

expectativa dentro dessa oferta de educação pública do país, porque nós temos aqui um 

investimento muito grande por aluno e que repercute realmente em um aluno bem formado. 

Qualquer que seja o nível que ele está aqui dentro, ele realmente passa por uma educação 

diferenciada. Então para nós é importante, prezamos muito por essa qualidade, vamos dizer 

assim, do nosso aluno. E esse perigo de expansão é um perigo também de afetar a qualidade. 

Essa era uma discussão que sempre permeava todos os debates que nós tínhamos e nos 

preocupávamos, porque nós passávamos a ser desafiados também, cada vez mais, a aderir aos 

programas sociais do governo. E a escola até então não tinha essa vocação, vamos dizer assim. 

Então havia uma necessidade de que a tendência de um setor público que até então era excluído, 

por exemplo, os trabalhadores que não tinham tido uma formação escolar formal, eles tinham 

a necessidade de resgatar essas pessoas e trazer para o mundo da educação, ou da alfabetização 

e reconhecer a sua profissão como uma profissão que tenha certificações, que tenha uma escola 

por trás dela, que diga que ele realmente é um profissional formado. Então foram lançados 

alguns programas como esse, por exemplo, o Certifique é um programa que certifica 

profissionais que já atuam no mundo do trabalho e que aliado a essa certificação, traz ele para 

dentro da escolaridade novamente. Então as pessoas só atingem a certificação se ele tiver uma 

escolaridade compatível com aquela formação. Os programas PRONATEC também foram 

lançados nesse sentido de requalificar, e aí a ideia inicial era aliar ele aos programas do bolsa 

família. Então o governo tem o programa bolsa família e as pessoas que estão nesse programa, 

estão em uma fase transitória, estão ali enquanto não têm uma oportunidade melhor de sair 

daquele programa e ter uma ascensão social. Então a ideia é que essas pessoas fossem 

capacitadas para serem reinseridas no mercado de trabalho. E o PRONATEC veio com esse 

desenho, com essa forma. E é tanto que não éramos nós que fazíamos a seleção, eram as pessoas 

que trabalhavam com os programas sociais que indicavam quem ia participar dos programas e 

nós só fazíamos formar. Mas terminou que todos esses programas de governo, eles nos deram 

um encargo muito grande, não só administrativo, mas também de ocupação de espaços e 

começou a misturar muito e atrapalhar muito a qualidade do que nós fazemos aqui. Então não 

é uma unanimidade, vamos dizer assim, entre as pessoas que trabalham nos institutos a 

aderência a esses programas, porque eles não veem somente o lado, o impacto social que um 

programa como esse tem, mas eles veem como isso desorganizou a casa deles aqui dentro. 

Então essa é uma questão que talvez tivesse sido melhor trabalhada pelas instituições se nós 

tivéssemos usado as experiências dessas, junto com outras das redes municipal e estadual. E foi 

isso que nós procuramos fazer em João Pessoa. Então quando a gente viu que já estava 

atrapalhando bastante a oferta desses cursos por aqui, nós tiramos esses cursos aqui de dentro 

e, em convênio com prefeitura e com governo do Estado, e esses cursos eram ofertados em 

outras instituições, então não deixamos de atender à população que precisava do curso e 

também não atrapalhamos muito o nosso andamento. Mas a instituição passou a ter uma 

visualização muito grande e passou a ter resultados que eram, até então, impensáveis. E a gente, 

quando somava a quantidade de alunos que estava envolvida em todos os nossos cursos e 

processos, era uma quantidade imensa que tinha com a aderência desses programas aí. Embora 

a gestão disso tudo ficasse muito complicada, vamos dizer assim, mas era um alcance realmente 

muito grande. E a gente vê, hoje ainda, nós ainda somos procurados aqui por uma parte da 

comunidade que não nos via como uma possível casa que ele pudesse estudar algum dia, porque 

achava que aqui era só para quem tinha condições. E aí ele passou a frequentar aqui a nossa 

casa, passou a fazer parte dos nossos programas e ter direito, como qualquer aluno dos nossos 
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tinha direito. Esse foi, por um lado, pelo lado social, um impacto bastante positivo, na minha 

avaliação, mas causou, realmente, um transtorno grande na parte administrativa. Para resolver 

esse problema também, mas aí não foi mais no governo Lula, já foi em outro governo, eles 

criaram estrutura administrativa à parte para esses programas e aliviou bastante aqui dentro do 

campus. Mas o que eu posso dizer, assim, é que houve realmente um planejamento, houve uma 

perspectiva de crescimento da instituição. Isso foi acordado entre as partes, então nós tínhamos 

metas para cumprir. Essas metas eram de redução de evasão, algumas metas nós sabíamos que 

não iam ser cumpridas e nós debatemos isso e mostramos que essas metas não eram possíveis, 

porque no âmbito mundial os números que nos eram colocados lá, eles não existem, então não 

éramos nós que íamos conseguir, porque muita coisa não estava no nosso domínio. Por 

exemplo, a questão da evasão, existe um limite até aonde a escola pode atuar para que aquele 

aluno não evada. O outro limite é pessoal. E aí eu não posso entrar no intuito daquela pessoa 

que chegar e dizer que vai desistir do curso por um fator pessoal. E quando a gente vai buscar 

as razões de que isso acontece, muita gente tem outras oportunidades. Porque a partir da criação 

do ENEM e das políticas de acesso que foram introduzidas, de vagas públicas nas instituições 

privadas, entrar em instituições de ensino superior deixou de ser um problema. Então tem vaga 

para muita gente, as pessoas entram e saem dos cursos de uma maneira muito fácil. E as 

instituições não têm como controlar muito esse tipo de situação. Então você faz uma parte do 

trabalho e espera que o estudante faça a parte dele e ele acha melhor ele estar aqui enquanto 

não abre vaga no curso que ele quer e depois ele sai e volta. Então essas coisas a gente sabia 

que não iam acontecer, mas praticamente tudo que estava nos termos de compromisso, em 

termos de vaga, em termos de autonomia de institucional, em termos de investimento, a maior 

parte das coisas foram cumpridas. Uma coisa que eu também posso testemunhar é o salto muito 

grande que deu no orçamento institucional nesses anos. Eu posso dar o exemplo que quando eu 

entrei na gestão em 2002, depois de ser coordenador de curso, no nosso orçamento, até o 

período que eu saí, já como diretor, o nosso orçamento cresceu mais de 20 vezes. Somente 

desse campus. Então realmente houve uma expansão muito grande e a preocupação é porque 

quando você se estrutura para gastar um orçamento desse vulto e o orçamento reduz, aí você 

começa a sentir o impacto das coisas que não vão funcionar a partir de então. Então você tem 

uma expectativa de crescimento e você faz esse investimento, então você atinge um certo 

patamar e para segurar nesse patamar, você tem que manter o investimento. Você não pode cair 

no investimento, senão vai cair a qualidade e vai repercutir muito mal nos seus processos. 

P: Gestor - (G3), você acha que essa ideia da expansão, ela foi prontamente uma política de 

Estado dos dois governos de Lula ou tinha algo por trás? No sentido assim, da expansão. Isso 

foi ideia da cabeça de quem, assim? Você como gestor e que teve oportunidade de ir a Brasília 

várias vezes, vamos dizer, participar de discussões lá com outros gestores também, mais 

centralizados, você acha que isso foi uma política pública própria do governo de Lula ou você, 

vamos dizer assim, elencaria, ou talvez uma hipótese, sei lá, de... vamos dizer assim, dessa 

visibilidade dos Institutos Federais, que os Centros Federais não tiveram, porque foi a partir de 

2008, para a sociedade brasileira como um todo, digamos assim, qual foi esse diferencial do 

Instituto? O que está por trás? De quem foi essa ideia? Assim, no meio das suas reflexões, 

assim? O que diferenciou, até da própria universidade, porque nós verticalizamos, então a 

demanda cresceu em todos os sentidos, horizontal e vertical, mas, assim, essa ideia da 

expansão? Ou você acha que foi de um grupo, ou sei lá, do próprio governo ou ingerências 

internacionais? 

R: Não, eu acho que a ingerência internacional a gente via muito forte no governo anterior. No 

Fernando Henrique. Aí a gente via um alinhamento, então. Por exemplo, para dizer de alguns 

programas desses governamentais, eu participei das equipes que construíram, por exemplo, o 

PRONATEC, construíram o Certifique. E, por exemplo, o Certifique nós estudamos e nós 

fomos trocar experiências com pessoas do México, da Colômbia e de outros países, e a gente 
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via que as coisas, a educação profissional e também a educação formal nesses países, tinham 

um desenho muito parecido no resto da América Latina toda, era mais ou menos o que o pessoal 

da época do Paulo Renato queria implantar aqui no Brasil. Era uma visão muito mais 

mercadológica, muito mais, vamos dizer assim, americanizada. Então ela não tinha um impacto 

social, uma visão mais social. Os outros países seguiram todos uma linha diferente da nossa. A 

nossa linha, era uma linha que eu não queria somente que a pessoa fizesse o seu trabalho da 

melhor maneira, eu queria que ela tivesse uma formação e aquela formação repercutisse no 

trabalho que ele faz, na qualidade do trabalho que ele faz. Então essas diferenças a gente 

percebia. Agora, para te dizer de onde veio esse pensamento, não transparecia para a gente. O 

que a gente via era que tudo o que era proposto tinha esse cunho social do meio atravessado. E 

aí era uma palavra que tinha bastante recepção, pelo menos no grupo de pessoas que discutiam 

todas essas políticas. Eu acho que essa era uma questão, vamos dizer assim, do... não sei se 

transformado em Estado, mas do governo brasileiro de até então era essa preocupação com o 

social. 

P: Você acha que isso foi uma imposição para os institutos passarem a ser institutos ou houve 

uma discussão, vamos dizer, de Brasília para os institutos? Foi democrático na comunidade 

acadêmica local ou não? 

R: Não, não teve... Assim, o que o pessoal passou a fazer até então, era mais ou menos comprar. 

Então você programava, você fazia todo esse planejamento, vamos dizer assim, e era por 

adesão. Então você tinha “Ó, se você aderir, você vai ter o mundo. Se você não aderir, você não 

vai ter nada.” Então você não tinha como não aderir. Então assim, o processo de expansão, 

quem resolveu não aderir, por exemplo, o CEFET Rio continuou CEFET Rio, o de Minas 

também, porque eles tinham a expectativa de serem universidades e não instituto. Eles queriam 

dar um salto para universidade e eles resolveram no primeiro momento não aderir. E eles 

passaram maus bocados por isso. 

P: Universidade tecnológica? 

R: Isso. 

P: Ah, certo. 

R: Então eles passaram maus bocados, então eles não tiveram contrapartida de vagas e... 

Depois, com muita briga política e discussões que não me cabe aqui fazer juízo de valor, eles 

tiveram algumas repercussões, algumas contrapartidas, vamos dizer assim, tiveram que ir beijar 

a mão lá do Ministro para conseguir algum investimento, alguma vaga, alguma coisa também, 

mas não foi na mesma monta que teve o resto das instituições. Então o que a gente via? Então 

tinha um programa como o Certifique e o PRONATEC, então eles diziam o seguinte “Se vocês 

não aderirem ao PRONATEC, tudo bem, então você não vai ter expansão.” O PRONATEC 

aqui está na expansão. E a expansão era onde estava o dinheiro e as vagas de pessoal. Então 

tudo o que se fazia era com essa... era uma indução. Você era induzido. Então você não era 

obrigado a aceitar, mas era induzido a aceitar por necessidade de ter o investimento. A crítica 

maior que eu faço, talvez, é que no primeiro momento da criação dessa instituição, os reitores, 

eles foram indicados pelo Ministro a partir dos diretores dos institutos, dos CEFETs e eles 

tiveram todo esse procedimento. Mas o conselho lá dos reitores, a união de todos eles, talvez 

não tinha força para discutir com o MEC, sentar na mesa e discutir o andamento de todo esse 

processo. Eles eram a parte mais... eles não eram reativos ao processo, eles só levavam a missão 

para casa para implementar. Então não cabia a eles discutir, cabia a eles apenas a implantação 

e a cobrança dos resultados. E isso talvez tenha gerado um, vamos dizer assim, um desconforto 

nas instituições e uma falta de adesão da sua comunidade, porque a maioria dessas pessoas não 

tinha representação nas suas comunidades para estar ali presente naquele momento. Ele chegava 

com uma demanda do Ministério e eles não tinham aceitação da sua comunidade, porque era 

como se fosse mandado pelo MEC e as pessoas não tiveram oportunidade de discutir se queriam 
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ou não aquilo ali. Então essa foi, para mim, o ponto político institucional que deixou mais a 

desejar em toda essa construção, em todo esse processo. 

P: A gente poderia chamar isso, então de... por exemplo, de uma implantação de uma nova 

cultura? Por exemplo, porque teve um choque, vamos dizer assim, recebemos demandas de 

alunos das várias, mais diferenciadas culturas, vamos dizer assim, Pró-EJA, formação inicial, 

alfabetização, pós-doutorado, doutorado, mestrado. Você acha que essa questão cultural local, 

nos vários institutos, na territorialidade dessa expansão, eles consideraram as culturas locais? 

O que é que você me diria do ponto de vista cultural? Assim, eu queria só que você fechasse, 

você fizesse, assim, já que você colocou esse ponto. Por exemplo, existiam resistências e essas 

culturas locais, regionais, elas foram respeitadas? 

R: Não, assim, o que acontece é que...  

P: A questão cultural. 

R: É que as instituições, elas não foram criadas, elas foram transformadas. Então havia 

instituições anteriores que foram transformadas, que vinham já sofrendo transformações. E que 

dessas instituições, eu não sei se é a melhor palavra, mas vou usar, elas trazem muitos guetos 

de sua formação, de sua história. E aqueles guetos continuam existindo mesmo na nova versão 

da instituição. E você vai criando os outros, porque as pessoas que vão entrando, novas, elas 

vão entrando numa institucionalidade diferente da que já existia. Então há um conflito, primeiro 

desses que entram com os que já estavam, e o saudosismo dos que já estavam, com vivências 

anteriores que nós tínhamos. Porque por exemplo, nós tínhamos, quando eu entrei nessa 

instituição, nós tínhamos 1.800 alunos em cinco cursos. 

P: Cursos técnicos? 

R: Cursos técnicos. Técnicos. Eu entrei na época de escola técnica. Então nós tínhamos seis 

cursos, 1.800 alunos. E essa escola passou, no período que eu estava como diretor, nós tínhamos 

7 mil estudantes e 32 cursos. Então assim, havia um saudosismo de alguns por viver novamente 

aqueles momentos mais... que você conhecia todo mundo, praticamente, na instituição, para 

uma instituição nova, culturalmente diferenciada, completamente sem similar no mundo. 

Porque você tem aqui dentro pessoas de todas as faixas etárias estudando, você tem meninos 

de 14, 15 anos nos cursos técnicos integrados e tem pessoas com 50, 60 anos fazendo seus 

cursos superiores, seus pós-graduação e tudo, então dentro de um mesmo ambiente, no mesmo 

turno, vivendo com os mesmos professores, a gente não tem similaridade disso em canto 

nenhum no mundo. Então é uma experiência dessa, educacional sem igual nas outras partes do 

mundo. Então talvez essa maior ansiedade e também temperada com as formas de gestão 

tradicional da instituição, elas foram muito calcadas no período militar. Então a gente tinha 

diretores que viveram 30 anos como diretores da instituição e que criaram aqui verdadeiros 

quartéis, vamos dizer assim, da ordem organizacional da instituição. E derrubar esses muros 

não é fácil. Com processos de gestões democráticas, de outras questões que são mais viáveis. 

Agora, à medida que vai se passando, algumas pessoas vão se afastando do processo, vão se 

aposentando e o sangue novo vai entrando – e já é muito mais sangue novo do que já existia 

anteriormente – e agora a gente já tem uma situação mais diluída, vamos dizer assim. Agora 

cheia de pessoalidades ainda, cheia de ansiedades pessoais e coisas que são típicas das 

instituições brasileiras, vamos dizer. 

P: Certo. Então o que diferencia para você, em duas ou três palavras, essa nova 

institucionalidade, esse novo desenho, em relação, por exemplo, à universidade tradicional que 

nós temos, acadêmica? 

R: Eu acho que a gente está convergindo para lá. Eu acho que não é um diferencial, eu acho 

que é uma convergência. Porque o que nós estamos recebendo são pessoas formadas que têm a 

visão da universidade que muitas vezes não têm a visão do que seria a educação profissional 

aqui. Nós não formamos essa pessoa dizendo o que é educação profissional e o que as pessoas 

estão fazendo é tentando imitar cada vez mais o que as pessoas fazem, e fazem muito bem, lá 
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nas universidades. E aí eu não sei se nós estamos criando uma instituição diferente, a gente está 

tentando viver a vida dos outros. Na minha opinião. 

P: Certo. O que seria o novo, então, enfim? Nesse novo desenho? Essa nova institucionalidade, 

para você? 

R: O novo é esse desenho que não existe um similar no mundo. Certo? Esse, para mim, é o 

novo. E que as pessoas ainda não se apropriaram, não se apoderaram desse tipo de situação. A 

gente ainda não sabe gerir uma situação como essa. 

P: A gente poderia chamar uma nova cultura? 

R: Uma nova, talvez, institucionalidade, que precisa de uma nova cultura. Não chegamos ainda 

à nova cultura, porque estamos tentando trazer cultura dos outros para moldar aqui dentro e ela 

não vai se amoldar. Por quê? Porque um professor da universidade, ele tem duas disciplinas, 

três disciplinas. Um professor de universidade que têm três disciplinas está morrendo. Aqui 

você tem, num dia, se você dá aula, a três níveis de ensino. Você sai com uma turma de 

mestrado, de aula, você vai para uma turma do ensino técnico integrado, que é nível médio, 

depois você vai para uma turma de engenharia dar aula, depois você volta para outro curso. 

Então esse tipo de situação que nós não podemos trazer aqui para dentro, porque não é a vida 

da universidade, não é assim na universidade. A universidade cria os seus guetos também. Então 

muitas vezes, por exemplo, o pessoal da pós não quer nem pisar na graduação, eles estão indo 

agora porque a CAPES está exigindo. Mas é muito difícil que a gente tenha essa situação aqui 

dentro de forma a funcionar a instituição. 

((corte)) 

((fim da transcrição)) 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA – GESTOR 04 (G4) 

 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Bom, bom dia. Eu estou entrevistando aqui o Professor Gestor - (G4) que foi gestor do 

Instituto Federal da Paraíba de 2002, que pegou de 2002 a 2006, a junho e julho de 2006, 

pegando exatamente esse ínterim do Governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o final de 

2002, e pegando o primeiro momento da expansão dos Institutos Federais, que nesse momento 

não eram ainda Institutos Federais, mas eram Centros Federais de Educação. Professor Gestor 

- (G4), fique à vontade para falar da sua experiência, o que o senhor gostaria de destacar dessa 

experiência aqui como gestor nesse período que o senhor foi diretor aqui da Instituição.  

R: Bom dia. Bom dia, Tadeu. Primeiramente é importante colocar um pouco da história para 

poder a gente contextualizar quem é Gestor - (G4), como professor nesse Instituto, e 

posteriormente falar especificamente da questão da gestão e da expansão da Rede Federal 

Tecnológica. Bom, inicialmente, eu venho, na verdade, eu sou um técnico em agropecuária de 

Bananeiras. Então, a minha vida junto à Rede Federal de Educação Tecnológica, ela começa 

em Bananeiras, no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. No ano de 1976, eu com 16 anos de 

idade, vim estudar – eu sou cearense, natural de Fortaleza, residente em Russas – com 16 anos, 

do Ceará, eu venho estudar em Bananeiras. Então, é minha primeira experiência com a 

educação técnica, ou a educação profissional. Sou aluno, no final da conclusão do meu curso 

de técnico em agropecuária fui convidado pelo então reitor da UFPB – o nosso colégio era 

subordinado, e ainda é subordinado à UFPB – fui convidado pelo professor Lynaldo Cavalcanti 

de Albuquerque para ser professor daquele Campus. Lembrando que naquela época, 1978 – 

antes da Constituição de 1988 – então, portanto, os gestores, os reitores podiam convidar quem 

eles desejassem para assumir o cargo de docência. Então, com 19 anos de idade, eu passei a ser 

professor da Rede Federal e assim permaneci até o começo deste ano de (...) 2016 (...) como 

professor da Rede. Eu vim fazer administração em João Pessoa e terminei meu curso, e 

coincidentemente o paraninfo da nossa turma era o professor Expedito Pereira, saudoso e... 

saudoso, porque é uma pessoa viva e eterna na história dessa escola. E como ele foi o paraninfo, 

me veio a ideia de transferir o meu vínculo que eu já tinha com a UFPB, através do Colégio 

Agrícola para a Escola Técnica Federal da Paraíba, e quando eu formulei a proposta para ele, 

ele disse ”aceito” na hora, “Você quer começar quando? Amanhã?”. Então, fizemos as tratativas 

e eu me transferi portanto da UFPB como professor de primeiro e segundo grau da UFPB...  

P: Em que ano?  

R: No ano de 1981. Eu vim no ano de 1981, então eu venho como professor de organização de 

normas, porque àquela época estava precisando de um professor, então chegou exatamente no 

momento em que a instituição precisava. Eu era um garoto com 23 anos de idade. Eu era o 

professor mais novo da Escola Tecnológica da Paraíba, e só anos depois é que chega o nosso 

amigo Alexandre Urquiza, para poder me tirar do lugar do...  
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P: Do ranking?  

R: ... do ranking dos mais novos. Eu sou professor então durante a minha vida inteira nessa 

Instituição, que se transforma no período em que eu venho ser professor aqui até os dias de 

hoje, se transforma de Escola Técnica da Paraíba, para centro Federal de Educação Tecnológica 

da Paraíba e posteriormente para IFPB, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba. E eu acompanhei essas transformações. Por que eu acompanhei? Porque logo no início 

do período em que eu vim para a Escola Técnica Federal – não sei precisar o ano – eu fui 

convidado para ser o comunicador social. Eu sou o primeiro comunicador social dessa 

Instituição. Eu aceitei, e foi quando surgiu o primeiro jornalzinho da Instituição que circulava 

etc., começando a trabalhar toda a temática da comunicação. E isso me inspirou a retornar à 

universidade. Eu já tinha concluído administração pública na UFPB, e eu retornei para o curso 

de comunicação social. Então, eu não conclui o curso, porque eu fiz até a metade dele, e depois 

a vida da militância política sindical que eu fiz me levou a ter que tomar uma decisão, e eu optei 

então para continuar na Instituição, e aí sim ajudar na criação (...) da Instituição, da entidade 

chamada ADEF, Associação dos Docentes da Escola Técnica Federal da Paraíba. A ADEF, na 

verdade, ela foi uma ruptura do que era a ACET. Lembrando que nesse período você não tinha 

a questão da entidade representativa sindical. Não era permitido. Então, as instituições 

sindicais, elas se transvestiram de nome de associações, para poder fazer a política sindical. Daí 

porque ainda hoje você tem a ADUF como Associação dos Docentes e não sindicato do... enfim. 

Eu que escrevi a carta que foi a base da fundação da Associação dos Docentes, e essa carta, 

portanto ela foi lida na abertura inicial e a partir daí (...) nós criamos essa entidade. 

Posteriormente ela se transforma em SINTEF, enfim. Então, eu tenho na verdade a vida 

dedicada ao movimento sindical na nossa Instituição, depois passo a ser Coordenador Geral do 

SINASEFE, que é o sindicato nacional que representa as Instituições Federais, por dois 

mandatos, e eu vou tentar acelerar. No ano de 2001 eu era o Coordenador-Geral do SINASEFE, 

e eu recebi uma ligação de um colega, o professor Jimmy Lellis, Professor Doutor Jimmy Lellis, 

me comunicando que o professor Almiro de Sá Ferreira tinha renunciado à direção geral do 

CEFET, e que portanto, haveria novas eleições, já que ele renunciou, como diz a legislação, e 

me perguntava o Professor se eu não toparia vir disputar mais uma vez a direção-geral do 

CEFET. É bom registrar que eu disputei (...) três vezes para a direção da Escola Técnica e 

CEFET, mas nessa, enfim... E aí foi uma decisão difícil para mim, porque eu estava em Brasília 

na direção nacional de um sindicato extremamente importante, que tinha saído de uma greve 

nacional do ano de 2000 e do ano de 2001, enorme, uma greve que envolveu toda a Rede Federal 

das Universidades Brasileiras e das Instituições de Educação Tecnológica. Avizinhava-se o 

processo eleitoral de 2002. Vislumbrávamos a possibilidade da vitória de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Então, o clima em Brasília era muito favorável à possibilidade de mudança, de 

transformação no país e, portanto, a princípio não era uma decisão fácil que eu tive que tomar, 

mas retornei à Paraíba nos meus intervalos lá na direção do SINASEFE e circulei a escola toda 

para tentar compreender qual era o sentimento que existia. Percebi que o sentimento era de que 

a nossa candidatura poderia de fato desta feita dar certo, e aí eu fiz essa opção de deixar o 

SINASEFE, deixar Brasília, e vim disputar a eleição para direção-geral do CEFET-PB. Fomos 

vitoriosos. Portanto em abril, maio... Abril foi o processo, em junho nós tomamos posse como 

diretor em junho de 2002, como diretor-geral do CEFET-PB. E aí é que eu quero chegar, porque 

falar da transformação (...) e da expansão da Rede Federal Tecnológica, é preciso entender o 

que havia antes, E aí, Tadeu, eu vou fazer um registro do que eu acho que é importante que se 

faça na história. Na primeira semana que eu tomei posse como diretor-geral, eu encontrei em 

cima do meu bureau, numa certa manhã, na primeira semana, um livreto que era um livreto que 

contava com minúcia todo o projeto da construção – naquela época não se chamava Campus, 

chamava-se UNED – unidades da UNED de Campina Grande. E eu fiquei surpreso, porque eu 

não sabia que existia essa perspectiva, e mesmo como professor da casa há muitos anos, como 
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dirigente sindical, como alguém que foi do Conselho Superior por vários mandatos da nossa 

Instituição, da Escola Técnica do CEFET, eu não sabia que existia essa... que já existiu na 

verdade essa possibilidade. Foi aí que eu entendi que já tinha existido. Aí busquei a informação 

e compreendi que na verdade, a primeira unidade da Paraíba não era para ter sido Cajazeiras, 

era para ter sido Campina Grande. Enfim, mas o que é que nós? O que é que eu compreendi? 

Que era o momento da gente resgatar a história e colocar Campina Grande como a unidade da 

nossa Instituição, da nossa escola. Na primeira reunião que eu fui a Brasília, do Conselho de 

todos os diretores, eu coloquei a questão na mesa. Isso no ano de 2002, o presidente era 

Fernando Henrique Cardoso, e o ministro era Paulo Renato. Os colegas ficaram absolutamente 

abismados como é que eu colocava esse tema em pauta, porque havia um Decreto 2208 que 

proibia terminantemente, dificultava a possibilidade de construção de unidade, etc e tal. Muito 

bem, o que eu respondi? “Eu estou colocando isso aqui... ”, foi da primeira reunião que eu 

participei como conselheiro, “Eu estou colocando isso aqui porque nós temos que ver o futuro”, 

isso em 2002, “e o futuro aponta que em 2003 nós teremos outro Presidente da República, outro 

Ministro da Educação, e outra realidade, portanto nós temos que começar a pensar, a construir 

as alternativas para a expansão da nossa Rede, para a criação de novas unidades. A Paraíba está 

trazendo isso aqui para que a gente possa estar analisando”. Enfim, veio a eleição, Lula tornou-

se Presidente da República, em 2003 ele toma posse, e o assunto volta à tona. Volta à tona de 

uma forma extremamente interessante. Eu estava numa tarde, numa manhã (...) aqui na Escola, 

e alguém me trás uma notícia de jornal de que havia um movimento em Campina Grande por 

parte de vereadores, do Deputado Enivaldo Ribeiro, do Presidente da Câmara à época Romero, 

hoje prefeito, o atual de Campina Grande, de que pudesse estar discutindo novamente, e isso já 

era 2003, a questão da Unidade de Campina Grande. Esse tema, ele não era tema nacional ainda. 

A prova de que ele não era um tema nacional, em 2003, a questão da expansão da Rede, se 

caracteriza num fato muito interessante – é esse que eu estava falando da manhã – eu recebo a 

ligação de Brasília, e quem me liga é a secretária do nosso Secretário da Educação Tecnológica 

da CETEC, que era o professor que trabalhou com o Cristovam? Esqueci agora. Ibrahim... 

esqueci o nome...  

P: Amir Ansa?  

R: Não. Não.  

P: O ano anterior?  

R: Do ano anterior. Eu vou lembrar.  

P: Não. Mas tudo bem.  

R: Sim, aqui tem.  

P: Não tem problema não.  

R: E a secretária me diz “Professor Gestor - (G4), eu estou aqui com um deputado paraibano 

que está me colocando uma questão que eu não vi, queria entender isso aí”. Aí eu – Márcia o 

nome dela, eu não lembro, eu devo lembrar – e eu dizia “quem é o deputado?”, ela dizia “É 

Enivaldo Ribeiro, o deputado. Está aqui querendo ver a possibilidade de uma unidade de 

Campina Grande para o CEFET”. E eu digo “Eu endosso perfeitamente, acho que é 

extremamente pertinente”, “Mas, Professor, o senhor sabe que existe um Decreto que proíbe, o 

2208?”, “Eu sei do Decreto, mas sei que nós podemos também, a bancada do governo, 

apresentar um decreto que depõe, que institua uma Emenda, enfim que a gente possa estar 

retirando esse Decreto do Senado Nacional e promovendo a inscrição”. Bom, o que é fato é que 

naquele mesmo dia Enivaldo vem para falar... Não. Eu falo com o Deputado Enivaldo e ele diz 

“Professor, o senhor poderia me receber? Eu estou de viagem para a Paraíba, eu estou 

retornando”, eu disse “Não. Com certeza deputado”. O recebi no nosso gabinete, travamos uma 

discussão muito boa, e começamos uma construção – eu estou falando da Paraíba, mas 

obviamente em outros Estados deve ter ocorrido – mas começamos uma construção muito 

interessante, no sentido de que nós convencêssemos ao Congresso Nacional da possibilidade 
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da derrubada do Decreto 2208. E para isso, estrategicamente era interessante, porque nós 

tínhamos na presidência da Câmara dos Deputados o Severino Cavalcanti, que era do mesmo 

partido e amicíssimo de Enivaldo Ribeiro. Tanto que no aniversário de Enivaldo Ribeiro em 

Campina Grande eu fui convidado, e eu que entreguei a comenda em nome de Campina Grande 

ao então ilustre visitante do aniversário de Enivaldo, o Presidente da Câmara Severino 

Cavalcanti. E, no momento em que eu entregava, eu fazia novamente, reiterava o pedido da 

necessidade da construção da nossa UNED de Campina Grande. Muito bem, e esse foi um dos 

muitos movimentos que nós fizemos junto à Federação da Indústria do Estado da Paraíba, que 

funciona em Campina Grande, junto à Buega Gadelha. Criamos um núcleo do CEFET antes da 

própria unidade, no órgão que a FIEP mantém a Universidade Tecnológica. Lá dentro do espaço 

da Universidade Tecnológica nós criamos um núcleo de... Não. A gente chamava Núcleo 

Descentralizado do CEFET. Enfim, quando nós fomos Inaugurar a sala desse núcleo nós 

convidamos o então Senador Ney Suassuna. Então, eram vários atores que a gente movia para 

que pudesse estar expandindo cada vez a lógica de que era preciso trazermos uma unidade para 

o CEFET Paraíba. No âmbito nacional nós também agíamos, porque no âmbito nacional era 

preciso acompanhar toda essa tramitação a fim de que pudesse acabar a restrição do 2208. De 

fato, acabou a restrição numa proposição de um parlamentar do Rio Grande do Sul, do Partido 

dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e aí sim começou-se a pensar na possibilidade da 

expansão da Rede, da criação de unidades em todos os CEFETs do Brasil. E aí, interessante, 

porque a primeira expansão, ela foi muito espontânea. Cada diretor achava que podia construir 

uma unidade. Nós da Paraíba fomos mais, vamos dizer, humildes, porque nós queríamos apenas 

resgatar a história. Nós queríamos resgatar a história e, portanto, apresentamos uma unidade. 

Teve Instituto que apresentou mais de uma... teve alguns que não apresentou nenhuma, então a 

primeira expansão, ela não tem uma forma organizativa correta.  

P: Professor Gestor - (G4), esse documento que o senhor achou no seu bureau na primeira 

semana de gestão, que era exatamente essa Unidade de Campina Grande, então ele já era antigo, 

não é isso?  

R: Ele era antigo. 

P: Certo.  

R: Na verdade, ele era anterior à construção da UNED de...  

P: Cajazeiras.  

R: ... Cajazeiras. Porque é que ele não foi para frente? Depois nós soubemos que houve 

problemas, porque o recurso (...) veio para a Prefeitura de Campina Grande e como houve 

problemas, provavelmente de desvio, não posso precisar, mas sei que foi auditado e o recurso 

retornou para Brasília. E aí, naquela época, segundo informações colhidas, o Senador Ednei 

Tavares, que estava num cargo de chefia de algum gabinete em algum cargo importante em 

Brasília, eu não sei precisar nesse momento, ele articula para que esse recurso retorne para a 

Escola Técnica da Paraíba, mas com o intuito de criar a unidade não em Campina Grande, mas 

em Cajazeiras. Então, eu quando soube da história, vi o projeto e tal, eu disse “Não. Tem que 

se resgatar as verdades históricas”. Quer dizer, não que Cajazeiras não mereça, muito pelo 

contrário. Aliás, eu fui editor, porque eu acho que tinha mais carinho por Cajazeiras, mas é 

porque Campina Grande é um polo importante da Paraíba, sempre foi, desde a construção desse 

Estado, e ainda o é. E eu acredito, por exemplo, na nossa Rede, no nosso hoje Instituto, e tenho 

Campina como um polo importantíssimo de promover toda a nossa, enfim, o nosso fazer 

Instituto. Pois bem, agora tinha que resgatar a história, e com esse sentimento em 2002 nós 

pautamos a possibilidade e o tema. E foi muito bom porque eu tive uma excelente relação com 

meus colegas diretores-gerais. Eu acho que nós pegamos um momento muito rico, de pessoas 

extremamente comprometidas com as suas instituições. Professores que vivenciavam de uma 

forma amorosa o fazer a política ou a gestão pública. E enfim, (...) com isso nós criamos um 

corpo muito importante e que foi o momento, e aí vêm todos os cenários, vêm os momentos em 
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que os ministros de Lula começam a enxergar. Nós fizemos questão de mostrar. Do primeiro, 

do Cristovam Buarque, até o último que nós acompanhamos, o nosso querido Fernando 

Haddad. O Cristovam, nós fomos certa feita para Goiás no ano de 2003, e nós, os diretores, 

temos o hábito de todos em Brasília vestirmos ternos pretos, paletós escuros e gravatas, e eu 

lembro que como se fosse hoje, uma coisa que ele me pediu foi “Vamos tirar esses paletós, 

vamos botar as camisas de manga, vamos trabalhar”, e nós demos, nós diretores todos, demos 

uma aula para Cristovam do que era a Rede Federal de Educação Tecnológica. Porque na 

verdade, esta Rede, ela sempre foi vista como uma coisa secundária ao longo da história. Era 

preciso demonstrar a importância que era essa Rede Federal, que eram os Centros Federais de 

Educação Tecnológica, hoje Institutos. E o Ministério começou a compreender. Então, 

Cristovam viu uma parte, depois veio Tarso Genro que também viu, e ao lado de Tarso tinha 

uma pessoa importantíssima para enxergar a Rede como um todo, chamado Fernando Haddad, 

que era o Secretário Executivo do MEC. Quando eles vislumbram a grandiosidade, a 

capacidade que a Rede Federal tem de fazer, e fazer bem feito, com qualidade, com uma certa 

celeridade, eles disseram ”É por aqui que nós vamos”. A experiência do primeiro plano de 

expansão, embora tenha sido construído, como eu disse anteriormente, de uma forma um pouco 

aleatória, um pouco tímida, mas, por exemplo, no segundo plano de expansão não, já foi mais 

organizativa, com editais. E aí entra o Ministério do Desenvolvimento Social com um papel 

fundamental na segunda fase da expansão, que é dizer aonde é que estão as zonas de interesses.  

P: As chamadas microrregiões?  

R: As microrregiões. E foi fundamental, foi um trabalho gigantesco do Ministério do 

Desenvolvimento Social que foi antes com o Ministério que nós começamos a ter uma 

radiografia do Brasil inteiro, e onde é que nós poderíamos apostar na possibilidade de criação 

de unidades dessas instituições de ensino que ao longo da sua história, de 1909, da sua Fundação 

para cá, são exemplo de fazer educação. E quem diz isso não sou eu, é uma Cássia Eller, é o 

Dermeval Saviani, são os ícones da educação brasileira.  

P: Acácia Kuenzer, não é?  

R: Acácia Kuenzer, bem dizendo.  

P: Não. Tudo bem. Não tem problema não.  

R: Enfim...  

P: Porque isso aí eu vou cortar.  

R: Eu estou um pouco eufórico. Eu fico no embargo quando eu falo sobre a nossa Rede. Enfim, 

se você me pergunta o que representa a expansão da Rede Federal no Brasil, eu lhe respondo 

com uma palavra, revolução. Uma revolução, ela pode se dar de forma abrupta, rápida, ligeira, 

e ela pode se dar de forma lenta e gradual. Como em educação não existe nada abrupto, 

educação é fundamentalmente vida, e vida é um dia, outro dia e outro dia, eu digo que nós 

fizemos uma grande revolução. Nós todos, todos que acreditaram que a expansão da Rede 

Federal era possível, é possível, e foi, e está sendo possível. Bom, e os frutos disso? Eu não sei. 

Não sei se vou estar vivo para ver os frutos. Mas eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro 

verá. Por que não é coisa pouca você levar uma unidade desta para uma cidade pequena do 

interior do Estado. E digo-lhe mais, e não é só de um Estado do Nordeste ou do Norte, que são 

tidos Estados com papel desigual, eu falo das regiões ricas desse país onde existem muitas 

misérias. Eu falo de cidades pequenas do sudeste brasileiro, do sul do país que recebe uma 

unidade dessa, que possibilita a expansão da própria cidade em todos os sentidos. Em todos os 

sentidos. Quando você tem uma coisa boa na vida, que lhe dá prazer, que de uma certa forma 

lhe preenche ou satisfaz, conserve. Assim que seja também na educação brasileira. Se nós temos 

um exemplo positivo nesse país na educação, é a nossa Rede. É a nossa Rede. Se você me 

pergunta “Mas tem dificuldade?”. E o que é que não tem dificuldade? Mas esses efeitos da 

expansão, ele vai ser motriz, vai ser uma peça motriz, uma peça fundamental para um ciclo de 

desenvolvimento que vai acontecer no país. Eu estou sendo futurista agora. Mas eu sou e sempre 
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fui, eu nunca vi... Tem uns colegas que dizem que eu sou futurista até demais. Se me deixar eu 

sou demais, agora eu também sei controlar e compreender os limites. Olha, eu acho que... eu 

vou ser até um pretensioso em dizer, mas foi um dos maiores legados do Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. Maiores legados. Todo mundo faz o discurso que a educação é fundamental, mas 

ninguém vai para a prática. Esta é a questão. Não adianta discurso, todo, do vereadorzinho 

menor da menorzinha cidade do país, ao presidente, todos dizem que vão investir em educação. 

É fazer. É fazer. E Lula fez. Lula ousou. Ousou compreender que tinha professores neste país 

pertencentes a instituições centenárias como a Rede Federal, que diziam “Este é um caminho 

extraordinário para você mudar a educação, para você contribuir com a educação”. E aí alguém 

me disse “Mas é muito difícil, é muito complexo”. Não há essa complexidade. Tadeu, eu vi 

colegas na época da expansão, da criação da Unidade de Campina Grande que me diziam 

“Gestor - (G4), você é louco. Não existe dinheiro (pacu). Você quase não tem dinheiro para 

manter o Instituto aqui”. De fato eu recebi o Instituto com parcos recursos, um número 

pequeníssimo de alunos, e nós sabemos, e a história sabe como foi que nós o deixamos. Muito 

bem, mas eu dizia para o colega “Colega, eu fiz há pouco tempo um curso em Brasília com um 

pessoal do Banco Central do Brasil. Esse país tem muito dinheiro, mas muito, muito, muito. A 

questão é saber aonde e como investir”. E se você tem um recurso que pode se destinar a 

construção de escolas, escolas importantes, exemplares como a Rede Federal, por que você não 

investe? É muito mais pertinente. É um bem, é um bem que fica naquele município, naquela 

região. É um bem que não só deve estar promovendo todo o seu fazer, porque o Instituto tem a 

obrigação de fazer do ensino, da pesquisa, da extensão, dos diversos níveis de escolaridade, 

mais uma casa do povo da região, que permita que alunos da rede estadual ou privada ou tal 

também usufruam do espaço. É um patrimônio. É um patrimônio. Eu digo muito assim, e aí 

sem querer, ou talvez até coisa “Vai ser um santuário”. As casas de ensino são santuários do 

conhecimento. São espaços que têm que ser preservados, amados, respeitados. Aonde a 

diversidade aflore e aonde o conhecimento seja a coisa mais importante. Um conhecimento que 

leve à estância máxima que é o saber. A casa do saber tem que ser a casa do povo. Temos que 

construir escola para a sociedade. É para os pequenos mesmo. Que venham as pessoas de 

classes sociais mais afastadas, todos venham, mas que esteja perto de quem precisa. De quem 

precisa entender que há luz, e aí que venham os alunos. Venham os alunos para serem 

iluminados e iluminar este país, essa potência tropical, essa parte da terra admirada e olhada 

pelo mundo, pela nossa peculiaridade. Então, que esses brasileiros possam de fato se sentir 

brasileiros. E olhe, meu amigo Tadeu, não tem outro caminho senão a educação. Não tem como 

você se sentir pertencente a um povo, a uma cidade, a uma raça, a um segmento, se você não 

compreende, se você não se educa sobre quem é você e que papel você exerce na sociedade. 

(...) Nossas escolas estão para isso. Estão colocadas no país inteiro para dizer “Olhe, brasileiro. 

Sinta-se, empodere-se dos seus direitos, tenha conhecimento, não permita as lavagens cerebrais 

de quem quer que seja. Leia, papo contraditório. Entenda como foi formado este país”. Enfim, 

essas Instituições, elas hoje estão espalhadas no Brasil inteiro, em todos os Estados da 

Federação e do Distrito Federal pela ousadia e pela certeza de uma governança que nós tivemos 

no país, que entendeu que essa Rede é importante.  

P: Está certo.  

R: Não sei mais o que dizer. ((acha graça)) Teria muito que dizer, porque...  

P: Eu acho que você já disse... Você disse muito. Você disse muito. 

R: Já?  

P: Disse. Disse. Você disse. Mas eu acho que você disse que tudo o que é essa nova 

institucionalidade. Eu acho que você disse.  

R: Isso.  

P: Com esse final aí, eu acho que você se sublimou.  

R: Legal. Beleza.  
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P: Esse redesenho. Eu acho que você mostrou o que foi que esse redesenho.  

R: Isso. Isso.  

P: Professor Gestor - (G4), muito obrigado.  

R: Por nada meu jovem, disponha.  

P: Isso aqui, pelo código de ética, fica entre nós, porque não é?  

R: Certo. Legal.  

P: Está certo? E eu vou pegar, aproveitar muito da importância do seu depoimento para o meu 

trabalho de pesquisa. Está certo?  

R: Certo. Legal. Tranquilo, Tadeu.  

P: Obrigadão.  

R: De nada, mestre.  

((riso)) 

R: E aí, foi bom, não é? 

((fim da transcrição))  
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APÊNDICE G – ENTREVISTA – GESTOR 05 (G5) 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Gravando, boa tarde. Eu estou entrevistando aqui a minha colega pedagoga e técnica 

administrativa, Gestor - (G5), que é mestra em educação e gostaria que ela falasse um pouco 

da experiência que ela teve como gestora, desde a época do Centro Federal da Educação, até 

essa transformação em Instituto Federal da Educação, que foi exatamente esse período de 2003 

até 2010, que pega os dois governos de Lula. Mas, ela vai ficar à vontade e você fale o que você 

quiser e que vier na sua cabeça... ((sobreposição de vozes)) 

R: Certo. ((riso)) 

P: Gestor - (G5), fique à vontade. 

R: Bom, a minha experiência como gestora, ela foi motivada porque foi uma escolha, assim, 

convite e uma escolha minha de ser gestora ou não. Mas, ela foi motivada, justamente, pelo 

grande movimento da época. Um ano de transição de um modelo de governo, um modelo de 

gestão da educação, que era FHC, para um momento de abertura política que a gente queria, a 

gente estava em busca desse momento de abertura política. Um modelo de educação que 

separava, que segregava Ensino Médio e técnico, sem vínculos. E a gente queria um outro 

modelo, a gente queria um modelo de integração. E quando Lula entra, ele traz essa perspectiva, 

certo? Cai o decreto, é instituído outro que abria essa possibilidade de construção desse 

currículo, não um currículo de um modelo passado e fragmentado, mas tinha uma perspectiva 

de currículo integrador. E aí a gente foi buscar na fonte de vários debatedores da época, Saviani, 

Ciavatta, Marise Ramos, para construir isso aqui. E foi um momento rico enquanto CEFET já, 

essa questão, porque era um momento discursivo, porque coincidia a gestão do Professor Gestor 

- (G4), com a gestão de um governo democrático, popular, aberto a diálogos, a construções em 

nível nacional, compactação dos movimentos, de tudo. E coincidiam essas duas relações, 

Gestor - (G4), com abertura de diálogo, era uma escola que dialogava, era uma escola que... As 

várias facções, as várias dimensões de pensamento interagiam, os que mesmo que eram 

oposição a uma gestão dele, tinham espaço para dialogar com os que eram favoráveis e queriam 

construir a perspectiva mais democrática. Os embates ideológicos, os embates políticos 

aconteceram nesse período, 2002, 2004, quando se implementam os primeiros cursos 

integrados numa perspectiva de muita discussão, de construção, os projetos dos cursos revelam 

isso, toda essa discussão que houve. E enquanto o modelo de CEFET e de Instituto, houve essa 

possibilidade de diálogo, a gente estava num trâmite de governo, até o governo de muitas (inint) 

[00:03:20] interno, no IFPB. Era um debate, a gente não estava numa perspectiva de Instituto 

Federal, a nossa perspectiva era a Universidade Tecnológica, porque no Paraná tinha a 

Universidade Tecnológica em pleno desenvolvimento, referenciando todo um modelo de Rede 

Federal e era isso que a gente queria. E quando a gente sai da escola técnica para ser Federal, 

nós saímos com planejamento, houve um planejamento estratégico, muito numa linha que eu 
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nem tão concordo muito com essa questão do planejamento estratégico, ele é mais estratégico 

do que político, mas não deixa de estar carregado de concepções políticas, que se planejou a 

verticalização da educação para superior. Quando vem... a gente conquista as condições do 

CEFET, tem isso também. As escolas técnicas, para se tornarem CEFET, elas tinham que 

conquistar condições, padrões de ensino, de qualidade. E a gente foi conquistando a condição 

de CEFET, implantando cursos superiores, sendo avaliados. Telemarketing, depois rede de 

computador, depois sistemas para internet. Esse processo dava à gente uma segurança de 

construir, quando a gente está nessa discussão rumo à Universidade Tecnológica, conquistar as 

condições para Universidade Tecnológica, vem a questão dos institutos, um outro paradigma, 

que eu também não sou totalmente contrária a eles. Mas, foi de encontro ao que a gente vinha 

debatendo, internamente, das instituições. Aí muda de governo interno, sai um, eu saio, 

também, mas as discussões continuam... Em que há uma outra entrada de um outro... visão, 

também, de política para o IFPB, que quando (inint) [00:05:13] em ser, assim, seguir à risca 

todo o plano que o MEC viesse a instituir, sem muitas discussões, sem... As discussões maiores 

ocorridas no Conselho Superior e não foram, assim, a ponto de manter na perspectiva contrária 

a toda essa onda... nova política de educação. Os institutos vêm com uma perspectiva de 

desenvolvimento regional, mas como toda política que vem sem aquela construção que foi o 

CEFET... Foi, assim, uma expansão, uma primeira expansão, vem ainda dentro do CEFET, que 

é quando se constrói Cajezeiras, depois Campina Grande, depois Guarabira e, assim, vai 

ampliando, ali há uma expansão bem mais significativa que vieram os outros campi que o 

instituto tem. Não estou nem falando nesses outros, estou falando até dentro do período do 

governo de Lula mesmo, não de Dilma, de Lula ainda. E essa expansão, ela, talvez, não tenha 

tido muito significado mais para gente, porque foi muito diretiva. Teve o governo do IF, pelo 

novo governo do IF, passa a ser diretiva, passa a ser... A gente ficou sem muitas opiniões, a 

gente, talvez, nos debates, a gente tivesse construído um outro modelo de interiorização dessas 

instituições, com prédios menos... tão avantajados, tão referenciais mundiais de arquitetura. 

Mas, que fossem mais dinâmicos para o desenvolvimento que o Instituto se propunha. Então, 

aí nessa expansão, vieram várias perspectivas de discussões, que o IFPB trouxe várias 

possibilidades. Possibilidades de interiorização, de fortalecimento ético de comunidades 

quilombolas, fortalecimento ético de comunidades indígenas, porque ele fala dessa cultura 

regional local ser preservada. E com isso, abriram muitos caminhos de pesquisa e extensão, 

mas não diretamente de um plano diretor para esse desenvolvimento local. Eu vou falar da 

minha clara experiência, que desde o ensino técnico, a gente... A minha experiência foi com o 

ensino técnico e a gente discutiu muito a proposta de integração curricular. Hoje, se retoma essa 

proposta de integração até com o superior, mas nunca se firmou dentro do que eu achei que foi 

superinteressante, das políticas do governo Lula, que foi essa questão de forçar pela 

normatização e regulamentação, construir na mentalidade um resgate da identidade 

afrodescendente, indígena. E isso era o meu papel enquanto na gerência do ensino técnico e 

depois como pedagoga. Isso aí é um ponto que não se fortaleceu tanto para os institutos, deveria 

ser mais, é muito pela pesquisa e extensão , mas não pela não, necessariamente, por uma 

proposta política dos institutos. Então, o que regra lá, desenvolvimento local, com valorização 

da cultura regional, com aplicação de toda essa dinâmica que os institutos interiorizam, para 

não só, academicamente, fortalecer classe média, ou... E uma coisa, assim, que eu acho que a 

política veio, deveria ter fortalecido, também, a permanência do campesino, do homem do 

campo. Então, assim, de currículo houve uma expansão, dentro, internamente, para quem entra, 

ingressa, têm várias possibilidades de seguir Ensino Médio e técnico, ao mesmo tempo, depois 

superior e agora pós-graduações. Entretanto, muitas das políticas propostas pelo governo Lula, 

de fortalecimento do campo, da permanência do homem do campo, das comunidades 

remanescentes, quilombolas e indígenas, o Instituto não olhou muito não. A política existe, de 

fato, desenhada e escrita, mas dentro é morta. Isso não é uma coisa que talvez, venha frustrar 
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no futuro uma legislação que favoreceu e a gente não conseguiu. E essa é uma sugestão de 

gestora, ainda daquela época que a gente fez, integrou, integrou, integrou, mas fortaleceu pouco 

nesse sentido de... de fato, da lei que obriga o estudo, a história, que isso é uma coisa forte do 

governo Lula, a história e da cultura afrodescendente e indígena, ficou esporádico, mas no 

mais... Assim, e uma outra política veio depois, com a Dilma, que foi o PRONATEC, que aí as 

Redes dos Institutos... aí cabe uma discussão, que eu não vou entrar, não é mais da minha época 

de gestora. Mas, assim, antes era uma proposta mais concreta no desenvolvimento regional, 

local. Não que os cursos só ficassem para aquilo ali, para... Mas, que vinculassem-se mais esse 

desenvolvimento da interiorização, sabe? (inint) [00:10:39] e eu sinto ainda que os gestores não 

despertaram para isso. O brasileiro em si, ele não tem essa cultura de valorizar suas raízes, as 

raízes da formação da sociedade brasileira, tanto que a gente vive hoje uma crise política 

separatista, fascista e que discrimina nesse ponto, está entendendo? Que discrimina nesse ponto 

aí. Não se fortaleceram a mentalidade dos jovens educadores, dos jovens que ingressaram, daí 

a gente está vivendo esse momento separatista desse jeito. Tendo em vista que não era papel do 

Instituto, isso, mas tinha fortalecimento da identidade, da cultura, de tudo, além das 

possibilidades educacionais, que as cotas... essas cotas que a gente está vivendo agora foram 

bastante, assim, amparadas e com benefícios e tudo, para uma permanência, nesses governos 

que vêm na sequência do governo Lula. E agora, a gente vive um risco disso desarmar, mas é 

uma perspectiva de educação que nós temos, que ainda é marca a ser, assim, alcançada, meta a 

ser alcançada, esse lado. 

P: Você faz uma diferença, enquanto política pública de estado, do período Lula para o período 

anterior, FHC? Como é que você viu essa mudança de Centro Federal para Instituto, em tempo 

de política de estado? Assim, houve uma ampliação da demanda, evidentemente, mas como é 

que você... O que foi o diferencial, o que foi, eu diria, assim, para você o que foi que 

diferenciou... ((sobreposição de vozes)) 

R: Na política pública...  

P: É, assim, do Estado brasileiro, ele assumiu mais essa... Como você disse, assim, ele 

considerou essa cultura local? Quais foram os elementos que você, assim, você destacaria? 

Como você disse aí, por exemplo, a valorização das raízes, das cotas, da questão do negro, 

quando você colocou a própria lei que foi instituída...  

R: Isso. 

P: Qual foi esse diferencial? ((sobreposição de vozes)) 

R: Diferencial. 

P: ... assim, dos centros para a lei de 2008, dos Institutos Federais? 

R: Certo. 

P: E, também, aproveitando, houve discussão na comunidade interna para implantação do 

Instituto Federal? 

R: Olhe, para discussão do Instituto Federal, não, porque emplacou, também, dentro do IF, um 

governo travado de discussões. Até o governo Gestor - (G4), março de 2006, 2004, 2006. Era 

uma instituição que...  

P: Do gestor local? 

R: Do gestor local. Favorecia discussões e ia para um campo de Universidade Tecnológica, 

como a gente estava dizendo. A política dos institutos veio já como algo desenhado e as 

discussões já estavam travadas, não havia um envolvimento de lideranças, ou de vontade 

política de se discutir essa questão por parte dos gestores que assumiram daí para frente. Agora, 

a diferença da política de estado de FHC para o governo Lula, ela é gritante, ela é muito grande. 

Muito embora, nós sabemos, nós, estudiosos dessa parte da educação, que FHC, ele foi 

pressionado pelos movimentos internacionais, principalmente, 2001, em Dubai, já no final de 

2001, no segundo governo dele, a tomar medidas claras para valorização da população negra 

do Brasil, dos indígenas, das mulheres negras, dessa questão de gênero. Ele se obrigou, 
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inclusive, a fazer debates na UnB, para os movimentos sociais, porque dentro do governo dele, 

pelo o que eu estudei e pesquisei, ele não encontrou muito espaço entre seus ministros, certo? 

Ele fez um documento para valorização do negro, da população negra no Brasil e outras 

medidas que viesse a fazer uma equalização maior às relações raciais e de igualdade sociais, 

em que ele teve ministros que não assinou. O José Serra era um, na época, que não assinou esse 

documento, ele não concordou e não assinou. Isso foi das pesquisas que eu fiz em relação a 

esse encontro de estudiosos da educação que sou é pedagoga. Lula. Já, Lula, ele traz isso como 

uma frente, a política de estado de Lula, traz isso como uma frente, pelos próprios órgãos que 

ele definiu de ministérios, de secretarias, (inint) [00:15:55], a defesa... Tudo o que hoje cai 

numa outra política ditatorial, que a gente vive de interinidade no país, que está caindo todas 

essas secretarias de defesa da mulher, as questões... aquelas secretarias que defendiam a questão 

mais dos direitos de gênero, quilombolas, o programa quilombolas para as comunidades 

quilombolas. Os projetos eram claros, era uma frente de defesa em relação a isso, as pesquisas 

de incentivo à cartografia social, para cada vez mais localizar comunidades ribeirinhas , as 

extrativistas da Amazônia, do Maranhão. Como uma política de fortalecimento do povo, de 

quem, de fato, sobrevive, assim, das condições mais, assim, autônomas, informais, mas em 

comunidade. Isso foi foco do governo Lula, o estudo das cartografias sociais, se você for 

pesquisar, que foi um dos fatos também que eu naveguei, enquanto estudante dessa questão das 

cotas, é que a política, ela era clara nesse sentido, certo? Muitas resistências, mas os 

movimentos sociais, eles estiveram envolvidos, definiram, redefiniram projeto de educação 

para o país, saía um pouco da linha neoliberal, FHC, onde cada um por si e ninguém por todos, 

era uma outra questão, começar pelo povo, fortalecimento do povo, das comunidades. O que se 

viu de mapas cartográficos, com estudos de pesquisa de institutos, eu não vou nem longe, aqui 

em João Pessoa, muitos pesquisadores foram para dentro das comunidades quilombolas, 

pesquisadores, não necessariamente, como uma proposta política do Instituto, que deveria ter. 

Mas, não deixa de ser através dos institutos, chegarem à comunidade, Caiana dos Crioulos, em 

Alagoa Grande, desenvolvendo trabalho lá dentro, Parati, aqui. Assim, eu vi, assim... essa para 

mim, foi a grande vertente social que o governo Lula trouxe, o resgate dessa identidade. Assim, 

eu não consigo ver isso, não consegui ver isso em nenhum outro governo, a valorização da 

identidade sem a discriminação, valorizar, mas sem discriminar, valorizar, dando as condições, 

dando o resgate individual e coletivo do povo. Acho que quando não existia a lei dos institutos, 

estava escrito lá “Valorização da cultura local, grupos sociais, locais”. Isso, acho que era da 

alma do projeto de governo, coisa que a gente não vê, eu acho que eu vou morrer e não vou ver 

mais isso escrito em legislação, porque a gente está vendo agora os investimentos muito nas 

áreas das engenharias, as engenharias, mas pela engenharia, para o empresário. Eu destaco isso, 

pode ter outras pessoas, vão destacar para você outros pontos, mas para mim, um resgate, assim, 

sabe? Uma das políticas que eu vejo, assim, de resgate do que ficou faltando de uma 

complementação de uma abolição dos escravos, por exemplo. Os escravos foram ditos libertos, 

em 1888, pela princesa Isabel, para os matos e para os morros, sem uma política para eles. 

Agora, já no século 21, surge essa política, é como se fosse, assim, um resgate de uma política 

que devia ser lá na época, aí sim, a gente teria outro Brasil. Mas, passado quanto tempo depois? 

Aí, assim, outra coisa, os direitos sociais dos empregados domésticos, uma outra etapa da 

abolição que é uma coisa que o Instituto não tem a ver, diretamente, entendeu? Mas, os filhos 

desses aqui dentro, pelas cotas, é um resgate histórico que o brasileiro em si, ele não foi 

preparado nem vai fazer essa reflexão. Eu acho que me sinto, assim, um pouco até além da 

minha formação, eu acho que extrapolei em algum lugar minha formação, para entender isso, 

entendeu? Para entender, porque na academia em si, ela não me mostrou nada disso, eu tenho 

mestrado, cheguei ao nível de mestrado, mas não me mostrou, eu tive que resgatar por outros 

meios de pesquisa e tudo. Mas, assim, acho que os institutos trazem aquela linha lá “Finalidade 

dos institutos, isso, desenvolvimento local, regional e nacional”. Dentro do local, esse 
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fortalecimento dos grupos sociais, é um resgate. Esse homem era muito inteligente, o Lula, eu 

acho que tinha um dedo dele nisso, do seu pensamento nesse resgate. 

P: E o que é que você acha desse desenvolvimento, dessa palavra, desenvolvimento? Como é 

que você percebe, dentro dessa política de estado pública do governo de Lula que você disse, 

esse desenvolvimento local regional, nacional, você acha que o que é que está por trás desse 

desenvolvimento? Você refletiria algum elemento, assim, que vamos dizer assim, eu não digo 

só como você já relatou aqui vários... vamos dizer assim, autonomia, as políticas de resistência, 

afrodescendente, quilombolas, indígenas, mulheres negras, gênero, a própria identidade. Mas, 

digo assim, esse desenvolvimento, ele está fundamentado em quê, Gestor - (G5)? 

((sobreposição de vozes)) 

R: Está...  

P: Assim, no seu sentimento, o que é que está por trás dessa transformação dos Centros Federais 

em institutos? De quem foi essa ideia? Essa ideia foi de Lula? E se foi de Lula o que era que 

estava por trás dela? ((sobreposição de vozes)) 

R: A ideia...  

P: No seu sentimento. 

R: A ideia, talvez, não seja dele, a ideia de transcrever a letra como ela foi transcrita, mas a 

vontade política, isso, transcrito, talvez, você teria que fazer uma análise de discurso dele ao 

longo de uma vida. E, principalmente, quando ele assume a primeiro mandato, quando ele disse 

que ninguém morreria de fome. Acho que a interiorização dos institutos é um pouco da 

prevenção para isso, ninguém deixa um país, diz um ditado desse “Que a partir de hoje ninguém 

mais morreria de fome”. Somente com uma política de distribuição de cotas, que nós, 

brasileiros, temos uma cegueira é de achar que não tenha como as pessoas não morrerem de 

fome, tem que ir se preparando. A educação é um grande caminho e não é em qualquer 

educação, os institutos levam educação de qualidade, mas também levam qualificação a ser 

aplicada em qualquer campo. Se quem recebeu essa educação é um quilombola, ele tem o 

direito a essa qualificação. É tecnológica? É. Ele é campesino. E da? Ele pode interagir com a 

tecnologia, ele pode interagir, intelectualmente, academicamente e ser quilombola e nem querer 

sair da terra dele. O indígena, ele pode se apropriar desse ensino técnico, dessa cultura, desse 

valor cultural, acadêmico, que cada estado é tão grande a classe média, sendo que eles quem 

recorrem a esse espaço e continuar sendo indígena. Ele pode interagir com tudo isso, ser 

moderno, vamos dizer, sofrer com esse processo, mas ele sofre, ele ainda pode decidir, certo? 

“Passei por tudo isso, mas eu sou quilombola, eu sou indígena, eu sou campesino”. Que não foi 

o direito que eu tive, certo? Não foi um direito que eu tive. E o ensino técnico, em várias nações, 

ele é elemento de desenvolvimento. Quando eu estava na gerência de ensino interno, estava 

vendo experiência de alemães, experiência de vários países. 

P: Mas, de desenvolvimento, para quê esse desenvolvimento? 

R: Desenvolvimento para... ((sobreposição de vozes)) 

P: Fundamentado em quê? Qual é a premissa desse desenvolvimento? 

R: Olhe, eu não vou dizer a você, academicamente, nem epistemologicamente, mas o 

desenvolvimento com valorização do humano. Se tem que deslocá-lo para as metrópoles, 

porque isso era desumano. Epistemologicamente, você vai encontrar respaldo nessa minha fala. 

Epistemologicamente, eu não vou lhe dizer, porque eu não tenho nem tanta preparação para, 

epistemologicamente, dizer isso. Mas, é o desenvolvimento humano, o humano num todo. Eu 

não preciso deslocar um estudante horas e horas de... ou se deslocar da família para ter uma 

qualificação técnica e ele só ter que trabalhar numa indústria, ele pode ter uma qualificação 

técnica em várias horas de conhecimento. Está lá o estatal nacional dos cursos técnicos. Hoje a 

voga é o cuidador de idoso, porque a população está... Idoso tem em todo canto, tem o indígena, 

tem o quilombola, tem o rural, tem o urbano, tem. É pegar o humano, a pessoa humana, é ter 

uma visão humana. Aí, você vai buscar os fundamentos, porque, epistemologicamente, eu não 
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vou lhe dizer, que eu não tenho preparação muito para isso. É uma questão de direitos humanos, 

de viver, crescer, desenvolver no seu local, viajar se decidir, mas não por uma obrigação, 

entendeu? De ser escravo do paulista, do sulista. Esse seria (inint) [00:26:05] nos nordestes, o 

erro foi como eu disse, foi de governo local, em construir monumentos (inint) [00:26:13] no 

meio do Sertão, para dar ideia de eficiência? Não precisava, não precisava de monumentos para 

dar eficiência. Precisava de pessoas com mais qualificações. 

P: Você fala do ptonto de vista da estrutura física? 

R: Física, não precisa... ((sobreposição de vozes)) 

P: Mas, ela não foi importante, assim, para as cidades do interior? 

R: Não, o que eu digo, é que ela era importante em qualquer plano. 

P: Sim, certo. 

R: Mas, os monumentos idealizados...  

P: Sei. 

R: É que não era isso que deu referência à comunidade... ((sobreposição de vozes)) 

P: Ah, e o que foi que deu? 

R: Porque, Princesa Isabel funcionou muito tempo em prédios locais e não deixou de ser 

valorizada, certo? E outros locais, também, tirando Cajazeiro e Campina Grande. Campina 

Grande começou no centro da cidade, nós temos aqui funcionários do IF, hoje, que foi a 

primeira aluna lá da primeira turma de Campina Grande e era num Centro Cultural lá na praça 

da... ((sobreposição de vozes)) 

P: Então, qual foi o diferencial para você aí então, nesse caso? Assim, quando você coloca que 

não foi... é claro que aspectos físicos foi... ((sobreposição de vozes)) 

R: Eu sempre coloco dentro do social, ou dentro do econômico, o que vale... É uma coisa que 

as pessoas fazem questão de dizer, que eu não quero isso, que é a visão política, a intenção 

política, que é o resgate humano, não... sair daquela idealização faraônica de Estados Unidos, 

não sei. Não precisa, a cabana... Mas se eu tenho que esudar política e transformar aquela 

cabana num grande centro de referência, ela será um grande centro de referência. Como foi 

Princesa Isabel, como será em outros campi por aí que esteja funcionando, ainda assim, uma 

estrutura, mas é uma estrutura que é necessária? É essa que está sendo encontrada hoje, 

formação, ou... Uma das coisas que ele trouxe, também, foi essa qualificação para todos, em 

nível de pós-graduações. A gente estava com a lei estabilizada, parada. Esse projeto de pós-

graduação que circulou, iniciou com ele, Dilma fortaleceu e agora estão cortando todo o 

dinheiro desses programas, eles são fundamentais para regatar o professor técnico a pensar 

diferente, a fortalecer uma política humana, de direitos humanos. E esses direitos humanos, 

você sabe, que ele está ameaçado o tempo todo agora com essa interinidade que assumiu uma 

outra proposta de governo que não foi a que a gente... a maioria dos brasileiros escolheu, um 

governo que tivesse essa visão. (inint) [00:29:06]. ((risos)) 

P: Só para fechar, que você colocou aqui várias vezes o elemento cultura. Então, assim, a gente 

poderia chamar aqui os Institutos Federais, diferente, dos Centros Federais, no período Lula, 

ele foi uma tentativa de implantar uma nova, como você disse, assim, um novo... um resgate 

humano, eu digo mais especificamente, do ponto de vista cultural de mudar a mentalidade das 

pessoas... ((sobreposição de vozes)) 

R: A mentalidade cultural no sentido de mudar... ((sobreposição de vozes)) 

P: Porque esse fundamento da cultura, você acha que ele é fundamental? 

R: Olhe, cultura, vamos pegar a cultura nessa questão da tradição das raízes... ((sobreposição 

de vozes)) 

P: Pronto, eu queria que você aprofundasse isso. 

R: Tradições das raízes, é muito importante essa tradição, quando eu falo das raízes indígenas, 

afro, campesina, porque o campesino, ele é quilombola, ele é indígena, mas ele tem uma cultura 

próxima do quilombola, mas ele tem um diferencial disso, ele vem de uma outra referência que 



156 
 

não é tradição, a africana, propriamente dita. Os quilombos, remanescentes de quilombo, eles 

não são remanescentes de quilombo, ele vem de uma outra veia da sociedade. Assim, nesse 

sentido aí, é preciso que as pessoas estejam com as identidades muito fortalecidas, para 

requererem seus direitos lá onde eles estão, nesse campo aí, essa questão da identidade cultural, 

em termos de tradição, é importante, eles vão se sentir valorizados, vão construir uma 

mentalidade de luta, pelo espaço, pelo território. Aí entra num outro campo que eu não vou, 

também, entrar, mas entra na questão de territorialidade. 

P: Não, pode entrar. 

R: Territorialidade, ele vai lutar por um território cultural, físico, ambiental e que ele diga que 

ele é pertencente àquele território e faz a força de luta. E cultura, no sentido de uma prática 

produtivista, certo? A gente tinha os Centros Federais verticalizados, tecnologia, tecnologia. 

Você que sabe que dentro desse centro a humanização passou pouco, tudo que era na linha 

tecnológica, era exaltado nos grandes encontros, nos conselhos superiores  e tudo. Tudo que 

fosse de empreendimento, mais na linha humana, é como se a gente não tivesse esse papel. Eu, 

dentro desse Instituto mesmo, como escola técnica, como gerente de ensino técnico, eu me senti 

muitas vezes pressionada a dizer, assim “Não, esse papel é muito humano, questão de humanas? 

A gente tem que formar técnico”. Eles vão trabalhar com técnico, como se desumanizasse essa 

formação. O que eu estou falando de humanização parte é parte disso, também, de você dar um 

outro caráter a esse “fazer”. E os institutos possibilitaram fortalecer o humano, as ciências 

humanas, certo? Os direitos humanos entrarem com força. Então, num debate filosófico, a 

própria filosofia que entra, a sociologia que entra como obrigatório, vai fazendo um outro 

debate e vai humanizando a formação, que a nossa missão é essa desde muito tempo. Mas, ela 

se humanizou mais ainda agora, numa formação técnica, humanizadora, humana. Mas agora 

concretamente, ela está tratando o humano e se ela tratar da pessoa do campo, aquelas 

comunidades que estão desde a época no fim da escravidão, lá naquelas serras, (inint) 

[00:33:04]. 

P: Serra Talhada, é tem. 

R: Serra Talhada. Enquanto essas pessoas estiverem lá marcando a nossa história, a cegueira 

do Brasil, cegueira para humano, dos institutos, apesar de todos esses escritos que eles... E eu 

estou tirando o PRONATEC, que eu tenho minhas críticas com o PRONATEC... Estou tirando 

fora, porque, também, não foi da minha época, você está perguntando da minha época. 

P: Exatamente. 

R: Estou falando dessa perspectiva humana, mesmo a gente tendo sido frustrado com a proposta 

da Universidade Tecnológica, os institutos trazidos mais na força do que no desejo da gente... 

Hoje, eu consigo olhar e ver mais uma perspectiva de humanização, de projetos de 

humanizações. Primeiro, com as licenciaturas, quando ele possibilita... chama para licenciaturas 

e quando ele chama para os grupos sociais, quando ele chama para um monte de questões 

humanas. Aí, essa cultura não cabia dentro de CEFET e até de escolas públicas, não cabia. A 

cota hoje, ela foi dez anos de debate, minha gente. Dez anos de debate é o tempo que leva uma 

lei pública, uma política pública, é difícil mesmo, uns dez anos para um debate na sociedade. 

A mídia tentou de todo o custo, detonar com ela, mas, também, ela quer detonar tudo que 

detonar tudo que não agrade o senso crítico das pessoas. 

P: Gestor - (G5), muito obrigado pela sua contribuição, está certo? 

R: Não sei se é muito não, eu estou muito presa, as questões são os pontos mais que eu estudei. 

E o da época do curso técnico, você sabe, falar sem estar indo aí, é bom, né?  

P: Gestor - (G5), sobre, assim, a nossa identidade enquanto instituição, eu diria até, assim, sui 

generis, porque eu não conheço nenhuma outra instituição que ofereça, pelo menos, no Brasil 

e até parece que a um nível mundial, formação inicial até pós-doutorado. Como é que você vê 

a identidade? Foi uma coisa positiva, essa nova ideia do instituto em relação aos centros 
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federais, ou você vê... Como é que você vê essa nova identidade dos Institutos Federais? Fale 

um pouquinho sobre a identidade. 

R: Assim, eu entendo, assim, eu estudei até pouco em relações a essas questões institucionais. 

Mas, eu entendo, assim, a limitação que tinha a escola técnica, a limitação, se tiver autonomia 

para essa perspectiva de formação na verticalização e horizontalização, certo? A gente vivia 

num campo limitado de formação e correu-se muito o risco de formar aquele técnico, não se 

correu o risco maior porque sempre foi uma instituição de uma práxis social dinâmica. Então, 

os estudantes não aprendiam só na sala de aula, ponto, ela tinha que aprender na vivência 

institucional, sindical, grêmio  e outras coisas. E o dia a dia dele, a instituição entra numa parte 

social, pula, (inint) dos direitos de quem? Quando a gente passa para Centro Federal, foi uma 

conquista, foi importante essa nova identidade, apesar que a gente não reclamou tanto à outra. 

Mas, nos dava um status de universidade e um status quo  que eu não sei se é melhor do que de 

uma escola técnica, vai depender da cultura daquele país, certo? E para o nosso, o nível superior 

sempre teve status quo maior para classe média, para... assim, para dizer que... Então, o ensino 

nos dava essas possibilidades de cursos superiores. Os institutos, como vieram de encontro a 

uma perspectiva que a gente tinha de ser Universidade Tecnológica, imitando ao Sudeste, o Sul, 

passando pelo Sudeste com toda essa carga... Talvez, no começo, a gente tinha mais resistência, 

mas hoje... E as expansões nos deixaram assustados, têm 'N' variáveis, que é (inint) [00:37:27] 

e IFPB, certo? Primeiro, a gente tinha uma perspectiva de chegar numa meta, nos colocaram 

em outra, isso, você sabe, confunde, conflita a concepção da comunidade acadêmica. Da 

sociedade, ela vai entender, conforme a comunidade acadêmica acata, porque ela não está muito 

lidando com esses conceitos. Depois, uma outra variável que entrou foi a expansão, porque essa 

expansão nos deu um susto, em construir tanta coisa, construir essa infraestrutura toda, com 

corpo de pessoas que diz, por exemplo, aqui, em João Pessoa, era uma grande sede, essa sede 

se interiorizou, as pessoas daqui se interiorizaram para implantar lá. Isso deixava a gente 

inseguro, nós ficávamos inseguros em relação a essa dinâmica de expandir, expandir causa 

insegurança, se você tem um álcool, se você tem qualquer outra substância que expande... 

quando abre demais, você fica temeroso da sustentação. Mas, uma vez, a gente teve segurança 

mais do propósito, a gente teve ganhos, é uma instituição aberta ás modalidades de ensino, 

todas, certo? E dentro dessas modalidades, várias perspectivas de inserção social, de mobilidade 

social dos jovens, certo? Acho que nisso aí, não tem como negar o ganho. 

P: O PROEJA, tem alguma coisa a dizer? 

R: Não, o PROEJA, eu acho, assim, que o programa para educação de jovens e adultos, ele veio 

com uma força muito interessante, mas os institutos, eles estão se sentindo muito qualificados 

para trabalhar com a modalidade de educação. Não necessariamente é resistência ao programa, 

mas é uma comunidade que chega para dentro da escola e que eu preciso de uma forma de 

trabalho para ela, não pode ser qualquer forma, certo? Mas, eles não reclamam de acolhimento, 

tem pesquisa de... tem uma pesquisadora. Uma das coisas que eles destacam é o acolhimento. 

Agora, também, certamente, ela levantou da pesquisa, a resistência dos educadores não se 

sentirem tão qualificados para trabalhar com essa comunidade que precisa de um trabalho 

diferenciado, é aí onde criou-se alguma resistência. Mas, assim, continua em aberto e eu acho 

tem que continuar, tem que ter mais oferta sim, a nossa demanda não é... a nossa demanda está 

reprimida lá fora de gente sem qualificação, todos os caminhos... Desde que tenha com 

escolaridade, que eu acho que a defesa dos institutos e dos educadores dos institutos é o medo 

da qualificação pela qualificação, sem estar vinculado a nenhuma escolaridade, entendeu? Tem 

que se vincular a uma escolaridade, tendo vinculado faz o indivíduo ascender culturalmente, 

academicamente, pessoalmente, profissionalmente, todos os elementos. 

P: Se eu pedisse para você sintetizar, finalmente... ((riso)) Em duas ou três palavras, ou talvez, 

até em uma... a expansão dos institutos federais significou para você o quê, como gestora no 

período do governo Lula? Sintetizando, duas ou três palavras, sem pensar. 



158 
 

R: Inserção, principalmente, do sertanejo, porque... que dificuldade um sertanejo tinha na hora 

de acessar um estudo? Então diversificou para ele. Inserção, o sertanejo que eu digo é o 

quilombola, é o indígena, é o campesino, é o urbano lá local das pequenas comunidades, das 

cidades do município da Paraíba. Essa interiorização para mim foi fantástica, pode ter muitas 

falhas, ninguém é perfeito, não está perfeito, que eu sei que têm alguns elementos que 

dificultaram (inint) [00:42:05]. 

 R: Inserção, inserção... ((sobreposição de vozes)) 

P: Inserção? 

R: Inserção, principalmente, do sertanejo, porque... que dificuldade um sertanejo tinha na hora 

de acessar um estudo? Então diversificou para ele. Inserção, o sertanejo que eu digo é o 

quilombola, é o indígena, é o campesino, é o urbano lá local das pequenas comunidades, das 

cidades do município da Paraíba. Essa interiorização para mim foi fantástica, pode ter muitas 

falhas, ninguém é perfeito, não está perfeito, que eu sei que têm alguns elementos que 

dificultaram (inint) [00:42:05]. 

P: Gestor - (G5), muito obrigado.  

R: ((riso)) Agora, um cafezinho ali. 

((fim da transcrição))  
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APÊNDICE H – ENTREVISTA – GESTOR 06 (G6) 

 

PARTICIPANTES 

P: Perguntas 

R: Respondente 

 
P: Bom dia. Professora Gestor - (G6). Gestor - (G6) de quê? 

R: De Oliveira. 

P: De Oliveira. Professora Gestor - (G6), de matemática, já está aposentada, professora 

aposentada, tem 66 anos, foi gestora, diretora de ensino no início da gestão do professor Gestor 

- (G4) Gondin aqui no antigo Centro de Gestão Tecnológica da Paraíba, de meados de junho de 

2002 a... provavelmente... final ela vai dizer. A verdade, o que eu quero saber da professora 

Gestor - (G6)? Qual foi o significado da sua experiência como gestora, professora Gestor - 

(G6)? Como a senhora encontrou essa, vamos dizer assim, como gestora, na sua gestão, em 

2002, o Centro Federal de Educação, qual foi a visão que a senhora teve do Centro Federal? 

Fique à vontade para a senhora responder a essa questão. Como a senhora via essa questão, não 

só na condição de professora, mas como gestora, diretora de ensino. 

R: Bom dia para todos. E vou tentar dar a minha opinião. Olha, eu estou aqui desde que era 

escola técnica e, de lá para cá, essa escola tem crescido muito por conta do corpo docente, do 

corpo administrativo dessa instituição. Sempre foi tipo uma família onde todos trabalhavam 

para que a escola fosse algo assim, destacado dentro da sociedade, como sempre foi. Então de 

escola técnica ela passou a CEFET e eu acompanhei todo esse processo de muita luta, de muito 

trabalho de gestores enérgicos, onde procuravam que a escola estivesse cada vez maior. ((voz 

embargada)) Eu quero muito bem a essa escola e toda a vida primei pela qualidade dela. É tanto 

que eu estou aqui emocionada, porque toda vez que eu falo na escola eu me emociono. Por 

incrível que pareça. Até hoje, mesmo aposentada há mais de dez anos eu ainda tenho vínculo 

muito forte com esta escola. Fui professora de matemática por muitos anos. Então quando eu 

ia me aposentar, professor Gestor - (G4) me chamou para ser diretora do ensino. Disseram que 

ficava só no período de transição. Só nesse período, assim, digamos “Dá uma arrumadinha na 

casa, que tivesse a cara do diretor, professor Gestor - (G4).” Encontrei, como sempre vi essa 

escola, porque eu fui coordenadora aqui, encontrei muita gente dedicada. Demais à escola. E 

procurei continuar organizando e orientando para que ela continuasse assim, de qualidade. 

Passei só alguns meses com pessoas que estavam nas coordenações, pessoas, gerentes, naquela 

época chamavam-se gerentes, do curso superior, do curso técnico, do curso médio. Gerentes 

excelentes, que me deram todo o apoio e sempre tiveram muito carinho para comigo e a escola, 

para que a gente colocasse a escola num funcionamento de qualidade. Depois a escola começou 

a crescer demais e vieram as escolas técnicas nos interiores. Como eu já ia me aposentar, era 

muito serviço, muito trabalho para mim, que já estava com a idade, que já ia me aposentar. E 

eu sempre achei que a gente, quando termina um certo período, a gente tem que dar vez aos 

mais novos, porque a gente que já está há muito na instituição, a gente já se dedicou bastante, 

a gente colocou já toda a nossa criatividade dentro da instituição, a gente tem que dar o lugar 
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para os mais novos para que haja outras inspirações, outras colaborações, para que tenha uma... 

vamos dizer assim, uma remodelagem no ensino de qualidade. E fiquei uns certos meses com 

o professor Gestor - (G4) e com toda essa equipe muito boa, excelente, a qual eu tenho amizade 

até hoje. Eu adoro a escola, a escola é de qualidade e gostaria muito, sempre acompanho, 

gostaria muito (... ) que cada interior desse que tem uma parte da escola, também fosse como a 

escola, de muita qualidade para que a gente se orgulhe muito dela sempre, porque eu adoro essa 

escola. 

P: Muito obrigado, professora Gestor - (G6), pelo seu depoimento. Muito obrigado mesmo. 

R: Mas agora eu vou dizer um negócio (inint) [00:05:39] 

P: Não, pode dizer mesmo, vá. Não se preocupe não, porque isso aqui eu apago, isso aqui eu 

apago. 

R: (inint) [00:05:45] 

P: Não tem problema não, isso eu apago. Diga.  

R: Não (não vou falar isso não) [00:05:50]. 

P: Você disse que ia dizer um negócio a mim, da sua vida profissional. 

R: (inint) [00:05:54] 

P: Não, mas vá. 

R: Não vou. Não. 

P: Você disse que veio trabalhar aqui a convite de professor Itapuã. Não é isso? E disse que era 

tanto do dinheiro... Quer ver? Diga. Como foi que você disse? Isso é importante para mim, 

naquela época, Gestor - (G6). 

R: Você bota aí. 

P: Vá. Diga. 

R: Você bote que eu lhe digo. 

P: Está certo, vá. 

R: Pode botar, não precisa (inint) [00:06:16] 

P: Mas tem que ter as suas palavras, tem que ter as suas palavras. 

R: Não. Vou me embora. 

P: Não. Então pronto. Vou desligar. 

((gravação editada)) [00:06:21] 

P: Esse momento, que a escola para você era como sua casa, que você me disse, era o seu 

refúgio. Fala alguma coisa sobre isso. Assim, do sentimento...  

R: Depois. 

P: ... que você sentia pela escola, ...  

R: Depois. 

P: ... o amor que você sente por essa escola. Fale pelo amor. Fale pelo amor que você sente, 

mulher, fala. ((risos)) Isso é importante. Certo. Pois está bom. 

((fim da transcrição)) 
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APÊNDICE I – ENTREVISTA – GESTOR 07 (G7) 

 

 

((início da transcrição))  

P: Boa tarde. Eu estou entrevistando agora o professor Gestor - (G7), engenheiro civil e 

professor do Instituto Federal da Paraíba atualmente, doutor na sua área e foi um dos 

participantes desse processo de transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

a Institutos Federais. Eu, pegando essa fase que eu estou estudando, dos dois governos do Luiz 

Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, então o professor Jefferson, ele vai dar um depoimento, 

o que ele entendeu que foi essa extensão, essa expansão dos Institutos Federais a partir da 

experiência dele como gestor. Professor Jefferson, se sinta à vontade e fale à vontade qual o seu 

sentimento, como é que você vê o Instituto hoje ou como é que você via antes de serem Centros 

Federais. O que mudou, o novo, se existe esse novo, que eu não sei, eu estou em busca, e fique 

à vontade. Boa tarde. 

R: Pois não, professor Tadeu. Na realidade eu, nesse período de reforma no Instituto, após ter 

passado pela coordenação do curso de Tecnologia da Construção Civil, hoje é Construção Civil, 

e depois passei também pela Gerência de Ensino Superior e posteriormente pela Diretoria de 

Ensino.  

E esse período de reformas ocorreu no final do governo Fernando Henrique Cardoso, onde foi 

tentado implementar o ensino por competência, que ele tinha uma característica que as bases 

tecnológicas e as bases instrumentais e científicas eram colocadas em um momento em que 

houvesse a necessidade desse conhecimento na base tecnológica. Então ele tinha esse 

pressuposto, esse modelo, que não funcionou.  

Não funcionou. Foi terrível do ponto de vista do aprendizado, da própria formatação dos 

projetos pedagógicos, porque a ideia era inserir em sala de aula o professor. Nossa Instituição, 

como instituição de educação profissional, ia colocando essas bases tecnológicas e viria, em 

um momento em que você, por necessidade de uma base científica ou instrumental, esse 

conteúdo, através do próprio professor, iria sendo colocado, de maneira que você ia ter um 

momento de ensino em que tinha vários profissionais no mesmo momento.  

Hoje eu, particularmente, penso que não funcionou porque o conhecimento, ele precisa ser 

sedimentado, ele não é instantâneo, você não consegue absorver as coisas instantaneamente. É 

comum a gente ver, nós mesmos, com experiência pessoal, às vezes você vai e escuta uma 

coisa, está muito óbvio, mas você não consegue assimilar. Depois de um certo momento, 

quando você está maduro, está, digamos assim, preparado para absorver aquele ensino, aí 

parece que acende uma lâmpada, assim, você vai e absorve “isso estava o tempo todo aqui, eu 

lia isso aqui e não conseguia absorver”.  

Então eu penso que foi por conta disso, porque é colocado de imediato, você está dando 

determinado conteúdo tecnológico, por exemplo, vou puxar a disciplina de ensino de 

Instalações Hidráulicas, então você ia precisar de conceitos de pressão, de perda de cargas, aí 

vinha um professor de física e ia dar aquele conceito no mesmo momento em que você está, 

muito resumido e muito objetivo.  

Talvez a questão da reforma foi dar uma objetividade maior para a formação profissional, talvez 

partindo do pressuposto de que necessitava mais rapidamente da formação desses profissionais 

para atender à expansão do mercado, uma perspectiva de crescimento econômico. Percebeu-se 

que com o crescimento econômico a gente tem várias deficiências, uma delas é mão de obra 

especializada para atuar nas indústrias e nos negócios de maneira geral, e ai foi feito dessa 

forma.  

Mas não funcionou. E ela foi colocada de uma forma que ela não veio construída, os modelos 

pedagógicos foram colocados e aí houve uma discussão no Brasil todo, uma dúvida 

generalizada, cada instituição tentando construir o seu modelo, encontrando dificuldades para 
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ser feito. Chegavam especialistas que eram contratados, às vezes, para dar orientações sobre 

isso, mas quando você ia participar desses cursos, percebia que o próprio especialista tinha 

dificuldades, porque ele não foi formado dessa forma. Na realidade foi uma forma que foi, 

talvez, nascida da cabeça de uma pessoa, mas não tinha aquele respaldo em termos de literatura, 

em termos de experiências vividas, não existia. Então se tinha uma maior dificuldade.  

Eu, particularmente, participei da construção do projeto pedagógico de Edificações desse 

modelo, porque chegou aos 15 dias de começar a aula, o coordenador me ligou, não tinha nada 

e ele me disse que estava estarrecido com o que ia acontecer. E eu fui lá e dei um suporte para 

ele dentro dessa necessidade, quando foi possível começar o curso.  

Mas só para você ter uma ideia de como foi feita essa reforma. Então não podia dar certo uma 

reforma dessa forma.  

Então eu vivenciei isso. E como consequência dessa reforma, além da má formação, ela trouxe 

também uma evasão impressionante para a instituição. De maneira que quando eu tive 

oportunidade de chegar à Diretoria de Ensino, nós tínhamos uma instituição que tinha cerca de 

2.500 alunos, era muito pouco para o tamanho da instituição. Era um professor atrás de aluno, 

de aula, porque estava tão pouca a procura pelos cursos da instituição que os professores se 

sentiram até ociosos. E com um agravante, porque o orçamento, ele é todo em cima do número 

de alunos. Então o orçamento da instituição foi lá para baixo.  

Eu queria que você visse, porque quando o professor Gestor - (G4) chegou e eu cheguei na 

Diretoria, o orçamento da gente era uma tristeza, muito baixo. Agora dificuldade tremenda, eu 

fico hoje impressionado a quantidade de recurso que tem a instituição e com o ganho que se 

tem, que é muito pouco. Você investe muito e tem um ganhozinho pequeno, no meu 

entendimento.  

Eu que vivenciei essa época que para se conseguir um computador era um sacrifício, queria que 

você visse, enorme, para se conseguir um computador, hoje em dia recurso tem adoidado. Eu, 

particularmente, não estou sentindo na formação dos alunos um ganho na mesma proporção 

dos recursos que estão entrando na instituição. Isso e uma leitura minha, particular.  

Mas enfim, cheguei nesse momento e tivemos a leitura que tínhamos que aumentar o número 

de alunos, porque é necessário recurso para você fazer as coisas. E da forma que estava não 

tinha recurso para se fazer nada. E aí foi buscada ampliação de cursos, foi abandonado 

completamente aquele ensino por competência, porque até então tinha se mostrado ineficaz e 

ineficiente e foi colocado novamente, foram feitos novos projetos pedagógicos, foi dado início 

a novos projetos pedagógicos dos cursos e a ampliação do número de cursos. 

Na realidade nós temos uma ampliação muito grande em termos de cursos superiores, criamos 

bastantes cursos superiores. Ampliamos também as áreas de ensino ofertadas pela instituição, 

particularmente a área de serviços, que são cursos mais baratos e você não tinha curso de 

Administração, curso de Técnico de Contabilidade, foi criado, na realidade uma área que até 

então não tinha, Segurança do Trabalho. E foram feitos vários cursos superiores.  

A maioria dos cursos superiores que nós temos hoje na instituição, foram criados nessa época, 

dentro desse contexto, que era o contexto que você tinha a consciência que precisava ampliar o 

recurso, precisava do número de alunos, até para que a instituição cumprisse o seu papel na 

sociedade, que ela tinha condições de cumprir. A nossa é uma instituição que foi sempre 

referência no ensino e estava acuada, realmente estava em uma situação complicada por conta 

dessas questões reformistas e se sentindo sem condições de dar uma resposta para a sociedade 

no que era a sua função. Então foi dentro desse contexto e foram criados os cursos.  

Infelizmente nesse período nós tínhamos dificuldades não só em relação a recursos, mas 

dificuldades também em contratação de docentes.  

Hoje mudou a lógica, a lógica hoje está muito melhor. Hoje você tem, a cada professor que se 

aposenta, você já tem o código de vaga dele e já pode ser pedido imediatamente. Tem também 

uma possibilidade com professores substitutos. Anteriormente não tinha isso, não tinha esse 
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automático código de vagas e o professor substituto era de cotas que tinha para instituições, de 

maneira que para você ampliar o curso, você tinha uma limitação muito grande em relação aos 

docentes.  

Então a gente procurou ampliar um pouco a carga horária dos docentes, conseguimos, através 

de convenções coletivas, ter o apoio dos docentes, porque senão não conseguiríamos fazer e, 

para aquelas disciplinas que não tinham docentes, foram colocados professores substitutos e 

professor Gestor - (G4) foi um cara que sempre deu um apoio muito grande na questão do 

ensino, inclusive assumiu compromissos que iam até de encontro ao que se colocava para os 

gestores na época. Compromisso esse, que eu estou dizendo, contratar substitutos acima da 

cota. Que era uma coisa... tinha aquela cota, mas Gestor - (G4) contratou mesmo e graças a 

Deus nós nunca tivemos um curso que faltou professor. Nunca tivemos.  

Nunca tivemos uma disciplina de um curso que estava faltando professor, passou um semestre 

sem ter professor. E essa situação graças a (professor Romão) [00:10:08], que sempre foi... a 

gente contratou e aí posteriormente conseguimos lá, junto à CTEC, regularizar essa situação 

que até então ficava em desacordo porque tinha uma cota.  

Eu tenho uma leitura que foi um sucesso porque ampliou-se bastante. Para você ter uma ideia, 

nós dobramos o número de alunos, chegou a 5.000 na época em que a gente está. E olha que a 

gente tinha dois campus, era campus de João Pessoa e o campus de Cajazeiras.  

Particularmente você vivenciou nossas idas lá para a criação de cursos novos, com resistência 

da comunidade, porque na realidade era um desafio grande de a gente estar... falta de recursos, 

que era sentido. Então tinha essa necessidade, mas aí era uma coisa que levava a outra, se você 

não tivesse aluno, você não tinha recurso. Então houve essa ampliação.  

Posteriormente houve a reforma dos cursos técnicos com a oferta do integrado, houve uma 

discussão na instituição, muito grande, em relação a essa questão, alguns querendo que o 

integrado fosse com quatro anos, outros, como eu, defendendo junto à diretoria que o projeto 

fosse de três anos e nossa defesa era embasada na questão... nós não tínhamos espaço físico, se 

colocasse quatro anos nós não íamos conseguir ter ambientes para que as aulas fossem 

ministradas e foi uma discussão muito boa, uma discussão coletiva.  

Acho que você se recorda daquelas discussões lá no auditório, que tinha todo aquele contexto, 

um contexto muito polarizado, na realidade houve uma polarização muito grande com a eleição 

de Gestor - (G4), porque você tinha uma gestão que era sempre composta pelos mesmos 

membros ao longo de um certo período e houve, de fato, uma quebra de poder com a gestão de 

Gestor - (G4). Foi muito forte aquele período, foi uma ruptura.  

E aí houve um (asseamento) [00:11:57] político muito forte desse grupo que ficou de fora no 

sentido de que a administração de Gestor - (G4) não funcionasse, que ele não tivesse capacidade 

para administrar, houve uma pressão muito grande. Na verdade ele sofreu uma pressão 

tremenda em relação a isso.  

Mas funcionou. Eu tenho a leitura de que funcionou, conseguiu montar uma equipe diferente 

daquela equipe que anteriormente vinha fazendo essa gestão e foi tocando a instituição e ela foi 

encontrando os seus caminhos, de maneira que como eu disse para você, conseguimos ampliar 

o número de alunos, ofertar mais cursos, vários cursos superiores, criar novas áreas. Foi dada 

uma nova lógica para a instituição, porque até então ela estava em uma lógica de diminuir, uma 

lógica de se retrair, uma lógica sem perspectiva, uma lógica sem horizontes. E aí não, aí 

começou e aí movimentou, começaram as discussões.  

Eu, particularmente, entendo a academia como centro de discussão. Eu não gosto desse negócio 

de não ter, tem que ter discussão, porque o progresso, ele nasce da contradição. Se todo mundo 

fizer a mesma coisa, fizer do mesmo jeito, não se desenvolve, fica sempre naquela mesma coisa. 

E a contradição, ela nasce da discussão. Nasce da antítese, você tem a tese, você tem que ter a 

antítese, porque senão vai ficar sempre na tese, nunca vai mudar nada. E a antítese, ela tem que 

ter espaço, tem que ter locus para ser colocada.  
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E nesse momento na vinda do Gestor - (G4), a gente teve, criou as condições para que isso 

acontecesse, tanto é que houve inúmeras discussões ali nos auditórios, eram construções uma 

em cima da outra e dentro desse contexto foram criados os cursos.  

Eu acho que você participou efetivamente, você teve oportunidade de participar efetivamente 

da construção, particularmente do curso integrado, que é um desafio maior, porque o 

subsequente, uma das suas características é ter uma formação mais tecnicista e o curso integrado 

não, você tem o objetivo de formar um jovem com várias dimensões, não só a dimensão 

tecnicista, mas a dimensão cidadã, a dimensão da inteligência emocional e outras questões mais.  

E eu, particularmente também, gostei muito dos projetos que foram criados. Nós tivemos, 

vivenciamos várias ações, tivemos a oportunidade de ir para hotéis e se reunir fechadamente e 

fazer práticas diferentes para poder construir, porque tínhamos o entendimento de que quando 

estávamos na instituição não conseguíamos construir porque tinha outras demandas às vezes 

tirava a atenção para outras coisas e aí no intuito de poder se dedicar exclusivamente foram 

feitas várias oportunidades nesse sentido, acho que você teve oportunidade de participar.  

E foi feito. De maneira que hoje eu acho que o que está funcionando hoje foi feito em cima da 

base do que foi construído anteriormente. Eu vislumbro muitas mudanças do que tem hoje em 

relação ao que foi feito anteriormente do ponto de vista da instituição. O que mudou hoje, 

particularmente foi feita uma discussão no sentido de mudar a estrutura administrativa.  

Houve uma mudança no organograma da instituição, por conta também até dessa questão 

nacional, que houve um aporte maior de recursos para as instituições e graças a Lula, Lula, 

particularmente, embora eu discorde de várias ações dele, mas em relação aos institutos da 

educação profissional, ele foi muito generoso do ponto de vista de recursos, e não só de 

recursos, as veio também novos cargos comissionados, houve uma necessidade de uma 

reestruturação. E aí hoje, o que eu vejo de novo em relação a anteriormente é essa estruturação 

que foi feita com a criação das áreas [que] anteriormente você não tinha, é um modelo parecido 

com uma universidade em termos de departamentos, mas só que a gente é [com] áreas 

profissionais.  

Mas é um feito impressionante que essa reforma foi feita há muito tempo atrás mas até hoje não 

foi efetivada. Coincidentemente eu recebi um e-mail hoje comunicando que eu estava lotado 

na área 1, da unidade 1. Ou seja, depois de tantos anos... porque a lógica era essa, o professor 

tem que ficar lotado na unidade, o professor não pode ficar lotado ao curso. Na realidade ele é 

lotado à unidade e aí ele é distribuído para os diversos cursos em que há necessidade de docente.  

O mesmo modelo da universidade em relação aos departamentos, os professores ficam o tempo 

inteiro lotados nos departamentos e não nos cursos, nas coordenações. Mas hoje foi que chegou 

a minha lotação, eu achei até engraçado, coincidentemente chegou hoje.  

Mas enfim, foi iniciado isso e aí houve todo esse aporte de recursos, essa ampliação da rede, 

com vários campus sendo criados nos interiores, particularmente tinha uma leitura de... às 

vezes, de uma maneira, assim, digamos, muito sem planejamento, feito de uma forma a toque 

de caixa, assim, tinha o conhecimento, através de relatos de amigos que tinham situações e 

relatos desagradáveis em relação à precariedade que existia em relação a alguns institutos que 

foram montados no interior com relação a ambientes físicos, com relação à disponibilidade de 

docentes. 

Mas enfim, foi feita a ampliação da rede e hoje nós temos uma capilaridade muito grande na 

rede e isso não é ruim, não, isso é muito bom. E é bom para a sociedade, porque você sabe que 

a educação, ela é fundamental no desenvolvimento de um povo, particularmente a educação 

profissional, ela também, além de ter a formação de atitude de conhecimento, mas ela também 

dá uma formação na produção de riqueza e isso é fundamental, e os IFs particularmente têm 

uma característica de sempre conseguir dar uma resposta às demandas da sociedade, muito 

legal, não só do ponto de vista do tecnicismo, mas também incorporando outras questões 

importantes na formação das pessoas.  
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Particularmente eu gostaria até de destacar a questão da inclusão social.  

Hoje eu acho uma referência, a gente vê uma busca, inclusive, por vários alunos, discentes, que 

buscam a instituição porque lá têm acesso a profissionais capacitados, profissionais 

especializados para fazer essa interface entre o pessoal que às vezes tem necessidades especiais 

e a transmissão do conhecimento.  

E de maneira que foi feita essa ampliação e hoje nós temos uma situação em que temos campus 

em várias cidades do interior. E funcionando melhor. No início houve uma precariedade grande, 

mas hoje está funcionando melhor. Muito bom. Então achei muito boa essa questão também.  

Agora, percebo que a instituição não está tendo, dentro da sociedade, aquela importância que 

ela tem, que ela deveria ter. Eu acho a instituição ainda um pouco distante dos problemas da 

sociedade, eu acho que ela está muito envolvida em relação à questão só do ensino e os outros 

pilares da educação, particularmente da educação superior, como a pesquisa e a extensão são 

poucas, mesmo dentro da questão do ensino, ela está um pouco fechada.  

São leituras minhas, particulares, e de modo que eu não vejo nas discussões da sociedade, a 

presença efetiva do IF. Diferentemente da época de Gestor - (G4). Gestor - (G4), ele tinha uma 

capacidade muito grande de promover uma interlocução com o meio externo, era de uma 

participação muito grande.  

Então particularmente eu vejo também essa questão pouco desenvolvida na instituição.  

Não só no IF. A UFPB também eu vejo, faço a mesma leitura da UFPB, essas instituições, elas 

estão muito voltadas para elas mesmas, talvez esquecendo que elas têm que ter o olho muito 

voltado para fora, elas são academias, o locus do conhecimento. E hoje, mais do que nunca, a 

gente vive uma sociedade de conhecimento, a gente tem necessidades, a gente tem problemas 

dos mais diversos e eu não vejo essas discussões serem conduzidas ou mesmo terem a 

participação dessas instituições.  

Por exemplo, agora a gente está vivendo uma situação de falta de água tremenda, com uma 

perspectiva muito grande aí de racionamento, o interior também, o sertão também, a gente não 

vê uma discussão da sociedade, não vê uma discussão dentro das instituições de ensino sobre 

essas questões, uma questão importantíssima que quando chegar, estiver mesmo a se efetivar, 

vai trazer transtornos para várias pessoas e não [se] vê isso discutido em canto nenhum.  

Mas enfim, então houve essa ampliação da rede, o que é bom.  

Atualmente estão falando em fazer a separação do Instituto para o sertão e para o interior. Eu 

particularmente não vejo com bons olhos não, porque do ponto de vista de argumentos, que vai 

ficar melhor, de recursos, essas coisas todas, esses argumentos, eles vão encontrar ecos dentro 

das comunidades que querem se separar, com certeza. Mas se você for ampliar a sua visão para 

o Brasil, você vai ver que cada vez que se faz uma divisão dentro dessas instituições como 

houve em relação à universidade com a criação do campus de Campina Grande e aqui da UFPB, 

aumentam os gastos, aumenta nova estrutura, reitores, cargos comissionados, e quando você 

vai fazer uma avaliação do benefício que trouxe para a sociedade, muda muito pouco.  

Na realidade, talvez continue da mesma forma, às vezes até pode diminuir, mas de aumento de 

benefício, não se observa muito na realidade, mas os gastos aumentam.  

Eu acho que a gente tem que começar a viver, a discutir essas questões de gastos. A gente tem 

que analisar o quanto se gasta e o quanto se tem de benefício sobre esse gasto. Eu acho que a 

sociedade, ela vai começar a partir para isso, porque o Estado, a gente está vivenciando uma 

crise econômica em parte por conta disso, porque o Estado está falido, o Estado não tem mais 

recursos para sustentar, da forma que ele gostaria de sustentar, todas essas ações.  

Bom, então essa seria a minha visão de uma forma muito macro, simplista até, sobre essa 

transição que nós vivenciamos.  

O futuro, qual é a minha expectativa de futuro? A minha expectativa de futuro para a instituição 

é isso, é você ter uma instituição mais participativa dos problemas da comunidade, ela deixar 

de ficar olhando para o seu umbigo e ver a comunidade externa, porque na realidade a 
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importância e o sentido dessas instituições não é só o ensino de formar pessoas para exercitar 

determinadas profissões. Não, ela tem uma formação mais ampla, ela precisa discutir os 

problemas da comunidade e procurar resolver esses problemas. Então com isso ela amplia a sua 

importância, eu acho que ela cumpre mais o seu papel nesse sentido, não só o IF, mas as outras 

instituições, particularmente o IFPB.  

Particularmente eu acho que se regrediu em relação a isso quando comparado a outros 

momentos atrás. A gente via nessas instituições, a academia com discussões mais profundas e 

conduzindo essas discussões das demandas e dos problemas sociais.  

Então particularmente eu gostaria de ver a instituição nesse sentido, ela sendo mais 

participativa. Também com relação às discussões internas serem mais abertas e abrangentes. 

Na realidade eu particularmente sinto falta daquelas discussões, daquela construção coletiva 

porque os gestores, eles sabem que a construção coletiva, ela é lenta, ela é devagar, ela traz 

problemas. Mas eu não vejo outro caminho numa instituição de ensino se não for a construção 

coletiva. Tem que ser feito coletivamente para que as pessoas envolvidas se sintam participando 

daquela construção, porque senão elas não vão participar, elas não vão absorver isso aí.  

Então precisamos ter mais construções coletivas. E também o que tem que ser feito para que as 

construções coletivas, elas tenham mais um pouco de celeridade, são metodologias objetivas. 

Eu falo assim, desenvolvam metodologias objetivas. E é papel do gestor.  

Eu acho que o papel principal do gestor é esse, é definir as metodologias das construções 

coletivas para dar celeridade. Na realidade, o gestor, na minha visão, ele deveria ser um 

condutor da instituição, de maneira que a instituição ia formatando as suas decisões, não é para 

o gestor ficar – no meu entendimento, na minha leitura – dentro do seu ambiente de trabalho 

decidindo, ele deve colocar para a comunidade para que ela tome essas decisões, ela construa 

essas decisões.  

Então isso é o que eu vejo para a instituição, desejo para o futuro da instituição. Essa também, 

é um momento também, essa inclusão, essa capacidade de incluir os diferentes eu acho também 

muito importante.  

Rapaz, isso me emociona também, às vezes eu passo na instituição e vejo o pessoal, as pessoas 

às vezes com dificuldades, necessidades especiais, discutindo com outros alunos e aquele 

negócio todo, eles se entendendo ali dentro daquele negócio, eu fico emocionado com aquilo, 

porque tem que ser um caminho no futuro. Foi colocada essa semente e eu acho que isso aí 

deve se ampliar e eu acho que vai se ampliar.  

Então basicamente seria isso, não sei se eu contribuí para os seus estudos, mas estou aberto a 

isso, se você tiver alguma indagação, algum questionamento ou alguma questão que você quiser 

colocar para ser discutida. 

 

P: Não, eu já me sinto contemplado com sua aula, porque você deu uma aula. Me sinto 

absolutamente contemplado. Eu não vou fazer nenhum questionamento porque como essa 

estrutura que eu estou utilizando é de entrevista aberta, então a partir da sua fala eu vou 

elencar... quer dizer, categorizar, pegar alguns elementos, algumas categorias, elegê-las para 

fazer a minha análise, que eu vou tentar, como você falou, a tese e a antítese, dentro da tese e 

da antítese, fazer a minha síntese. Professor Jefferson, muito obrigado, viu, foi, assim, uma 

contribuição muito boa, assim, acho que traz novos elementos que ainda não tinha nas outras 

entrevistas que eu vou somar ao meu trabalho. 

R: Está ok. Eu lhe agradeço, agradeço o elogio. Vindo de você para mim é uma honra muito 

grande que eu tenho uma leitura de que você é uma pessoa muito inteligente, entendeu? 

  

P: Obrigado. 

R: Então você me dar um elogio desses para mim é uma honra muito grande. 
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P: E você colocou coisas aqui que eu nem tinha pensado e que eu vou repensar, porque cada 

entrevista dessas, quando eu for ler, porque eu vou fazer a transcrição e tê-la por escrito, vou 

mandar fazer a transcrição, aí eu vou ter... tem material de análise aqui...  

R: O ponto de vista que vai aparecendo, não é? 

 

P: Vai aparecer muita coisa boa aqui, sabe? Porque na verdade eu não quero... Não faço nem 

questão, essa parte aqui eu estou gravando só para gravar, mas isso não pode aparecer porque 

é a minha fala.  

R: Não pode aparecer. Suas questões pessoais. 

 

P: Eu digo assim, a minha fala não tem sentido aqui, o que vale aqui é você, o sujeito do 

processo. Mas eu digo assim, eu estou descobrindo, a partir dessas falas, como é que eu vou 

construir a minha metodologia. 

R: Ótimo, ótimo. 

 

P: Que eu ainda não descobri, mas eu já estou tendo as minhas pistas, possíveis pistas. Está 

certo, Jefferson? Então muito obrigado, viu, foi um prazer imenso pela sua consideração e pelo 

tempo, assim, você foi corretíssimo, até o tempo, 29 minutos e 30 segundos, que ideia mesmo 

era 30 minutos de entrevista. Certo? Muito obrigado. 

R: Tranquilo, o prazer foi meu. 

((fim da transcrição))  
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APÊNDICE J – ENTREVISTA – GESTOR 08 (G8) 

 

 

((início da transcrição))  

P: Bom dia, entrevistando o professor Gestor - (G8), que foi gestor do campus aqui de João 

Pessoa, do Instituto Federal, particularmente o período da minha pesquisa, de 2010 a 2013, os 

dois governos de Lula, o redesenho dessa expansão. E ele vai falar um pouco aqui também da 

sua experiência como gestor nesse período que ele foi diretor de ensino. E aí Gestor - (G8), 

pode ficar à vontade e dizer qual foi o período que você ficou na direção e nessa mudança de 

centros federais a institutos. Fique à vontade, o momento aqui é seu, para você dizer o que foi 

o relevante nessa expansão e qual foi o significado dela para o Instituo, para você como gestor, 

para a gestão? 

R: Ok. Bom dia para todo mundo que estiver ouvindo ou for ouvir essa gravação. Em primeiro 

lugar, meu nome Gestor - (G8), e eu sou professor da EBTT, da Educação Básica Técnica e 

Tecnológica, graduado em licenciatura plena em História, com especialização em Ciências 

Sociais na área de Educação, e com Mestrado em Desenvolvimento Urbano em Meio Ambiente, 

então é meio que uma miscelânea.  

Nós assumimos o cargo de diretor de ensino do Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba, em julho, 03 de julho, não, 03 de junho de 2006, e neste cargo nós ficamos até o final 

do ano de 2009. Foi um convite formulado pelo recém-eleito diretor-geral e depois reitor quanto 

ao Instituto Federal da Paraíba, professor Gestor - (G2), e nós aceitamos ocupar função 

considerando os estudos, eu tinha estudos bastante precisos de como se desenvolvia na última 

década a rede federal, como era chamada, como era não, como ainda é chamada a Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica.  

E notadamente nós tínhamos aqui no nordeste como um ponto centrado em Natal, o que a gente 

chamada de Rede Net, a Rede Norte e Nordeste de educação tecnológica, ou seja, era uma 

espécie de rede dentro da rede. E o que era interessante nessa relação é que o Rio Grande do 

Norte tinha uma grande experiência de diálogo com a Secretária de Educação Tecnológica do 

MEC, a SETEC, que era, que era não, que é a Secretária que coordena todo o processo público 

de desenvolvimento político da Rede EPT, Educação Profissional Tecnológica do Brasil, e 

dessa relação, desse diálogo com o Rio Grande do Norte, nós percebemos que era preciso para 

assumir alguma função duas coisas:  

Primeiro a apropriação de leis, decretos e portarias;  

Segundo, estabelecer um diálogo sobre qual era o entendimento de qual caminho que a Rede 

estava começando a traçar a partir do primeiro e desde o início do primeiro governo do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

E havia um clima de empolgação muito grande, nós trocávamos essas experiências, ou seja, 

nós passamos a discutir não só rede de educação tecnológica, mas uma rede de educação 

tecnológica, sempre que eu falar tecnológica, por favor conheça, anteceda o profissional rede, 

o profissional de educação tecnológica, e passou a ver, ressuscitou para mim por exemplo, no 

meu caso específico ressuscitou os velhos tempos lá de Liceu Maranhense, de Universidade 

Federal do Maranhão, que era um tempo, e hoje eu tenho 62 anos nesse presente momento, que 

era o nosso tempo de entre 12 e 23 anos de idade que a gente pegou uma fase da ditadura militar, 

e depois do Diretas Já.  

Então se tinha uma leitura dentro do movimento universitário, ou seja, para mim a rede 

profissional de educação tecnológica, estava começando a trilhar uma coisa que a gente pode 

chamar naturalmente de identidade ideológica, e ao meu ver naquele momento a identidade 

ideológica significava dar possibilidade ao povo brasileiro de adentrar às Instituições de 

formação profissional, tanto do nível médio, quanto do nível tecnológico, e quanto do nível 

superior propriamente dito.  
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O tecnológico é superior, mas superior de dois anos e meio. E então quando digo que o universo 

está propriamente dito, estou me reportando a quatro anos, cinco anos, como é o caso da 

engenharia elétrica que foi um dos cursos que foi adotado durante o meu período como diretor 

de ensino.  

Então para mim contaram para aceitar esse convite três coisas, primeiro uma experiência de 

Rede Net, de diálogo com a Rede Net, dentro da rede de educação profissional e tecnológica, 

notadamente denominada de CETEC, a rede ligada à CETEC.  

Segundo, bastante leitura sobre todos os processos e debates que haviam em curso naquele 

momento e antes daquele momento. 

E terceiro, e que eu considero assim o mais importante que foi o que me levou a uma prática 

do fora de sala de aula, de me compreender autenticamente como servidor público, aquele que 

é capaz, aquele indivíduo que estando no serviço público é capaz de pensar que o que deve 

fazer ali atrás daquele birô, é necessariamente passa pela ideia de que qualquer que seja o 

pensamento que lhe venha a cabeça ele deve ser formatado com base nas regulações, com base 

nas perspectivas das ideias políticas em desenvolvimento econômico e social, e espelhados 

evidentemente por uma literatura de identidade ideológica que seja ela voluntária como é o meu 

caso, ou não, e aí eu me reporto inclusive a um fato recente onde o pessoal discute escola sem 

partido.  

Escola sem partido é uma escola com partido, é uma escola com identidade ideológica, só que 

no meu caso lá que voltando, nós pensávamos que era a oportunidade da gente usar o peso da 

caneta a favor da sociedade, porque no meu entendimento as instituições de ensino existem para 

isso, ela não existem para atender quem está atrás do birô, ou os grupos que estão na 

administração naquele momento, mas para desenvolver políticas de ensino que estejam voltadas 

para, eu vou usar uma expressão do governo Lula, para a inclusão social e a perspectiva do 

desenvolvimento de possibilidades futuras que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas.  

 

P: A expansão propriamente, o significado dela assim, porque o Centro Federal era uma coisa, 

e aí qual foi a ideia da expansão para você assim de quem foi essa ideia nacionalmente, e mesmo 

propriamente aqui na Paraíba quais as dificuldades que houveram, ou as facilidades não sei. 

R: Tadeu, eu penso a expansão buscando um pouco da história da escola técnica, eu vou falar 

especificamente da Paraíba. 

 

P: Certo. 

R: Das escolas técnicas, a gente sente, a gente sabe que as escolas surgiram lá no início do 

século 20 aqui no Brasil, e que ela de certa maneira ela carrega um pouco do que foi o 

desenvolvimento industrial inglês quando alguém na rua era abordado e estava sem fazer nada, 

era chamado de vagabundo, e vagabundagem dava prisão, porque o desenvolvimento industrial 

exigia mão de obra barata e todo mundo empregado. 

Então, quando apareceram os primeiros sem possibilidades assim, a gente pode chamar assim, 

de trabalho no Brasil para que a aqui não tivesse uma vagabundagem, foram criadas as escolas 

técnicas destinadas, e que na verdade não se chamava escola técnica, você sabe disso, destinada 

a não deixar filho de pobre ocioso.  

Então não era uma escola que previa as chances de um pobre, era uma escola que impedia o 

pobre de correr o risco de ser marginal, ou seja, ela tinha uma identidade política que não era 

notadamente o Brasil de 1906 que era desindustrializado. 

Então era um modelo britânico sendo imposto aqui, como se fosse uma camisa de força no 

sentido de impossibilitar que você tivesse o arbítrio de pensar, digamos assim tolices, então se 

fazia isso com adolescentes. E o pessoal acha isso muito bacana, e eu acho isso extremamente 

criminoso, você impedir um adolescente num país que não tem indústria nenhuma, que não 
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tinha uma agricultura forte exceto a do café, de ter um parâmetro ou analisar uma possibilidade 

qualquer, os cabras já criavam o negócio.  

Então a evolução da escola, para mim, até chegar na evolução na condição de escola técnica, 

daí sim eu entendo que de fato ela começa se preocupar com a indústria, em formar profissionais 

para a indústria, tem uma coisa que me angustia ao longo dessa história e que eu não sei como 

se pode realmente comemorar por exemplo, hoje, 107 anos de tal e tal, de vez que notadamente 

todo o tempo que a instituição levou, ela teve preocupações internas, ela não teve preocupações 

com a sociedade. Você vê a escola técnica assim como o CEFET, promoveram poucos debates 

públicos. 

E inclusive alguns desses debates públicos quem puxou no formato chamado hoje de audiências 

públicas, fui eu. Porque a escola não é capaz de reunir o conjunto do empresariado, ela não é 

capaz de reunir o conjunto da sociedade e dos seus representantes, ela entende os 

administradores, e eles entendem que eles estão representados por um membro da indústria, 

outro do comércio, e outro de não sei o que dentro do conselho superior. 

E isso não é verdade, uma pessoa só não consegue representar por exemplo, o conjunto dos 

industriários ou dos industriais da Paraíba, dos donos de indústria da Paraíba, da classe 

trabalhadora menos ainda.  

Então, a instituição ela sempre teve esse muro de Berlim entre ela e a sociedade.  

O que é que acontece após, durante e após o primeiro mandato do Lula? Acontece que pela 

primeira vez a sociedade, a instituição, começa a ser forçada, forçada, eu estou dizendo forçada, 

mesmo, porque os administradores não têm identidade ideológica cujo o referente seja a 

sociedade, nenhuma, nem de direita e nem de esquerda, e nem nada. Ser dirigente é ser um cara 

com uma qualificação, é dirigente, é diretor-geral, é reitor e a gratificação no bolso e a coisa do 

chamado, entre aspas, vulgarmente ir as ruas, isso não existe, isso não existe, certo?  

Então o que foi que essa política de educação no governo Lula mudou, foi que de repente para 

nossa satisfação a instituição começou a ser obrigada a procurar por exemplo, um prefeito de 

Patos, o prefeito de Monteiro, o prefeito de Princesa Isabel, o prefeito de Cabedelo, todos eles 

para dialogar sobre a expansão da instituição no sentido de que ela se interiorizasse.  

E não houve isso só com o IFPB, com o futuro IFPB enquanto CEFET, as universidades 

também que estavam completamente sucateadas quando do início do primeiro mandato de Lula, 

as universidades também foram impulsionadas a partir do poder central em Brasília a se 

expandirem pelo interior, foi o que notadamente foi chamado de interiorização das 

universidades.  

A nossa interiorização, ela foi um pouco mais silenciosa, porque a CETEC avançou no sentido 

de primeiro trabalhar e mandar para os estados os técnicos que fossem capazes o suficiente de 

identificar quais eram as principais cidades polos de interior.  

Então, por exemplo, quando você recebe um documento da CETEC, o ofício circular se não me 

falha a memória, o número 107 do ano de 2008, você toma um susto, eu, por exemplo, tomei 

um susto porque eu não sabia que tinham passados técnicos do Ministério da Educação na 

Paraíba, que verificaram e que andaram pelo estado e chegaram à conclusão de que a cidade de 

Princesa Isabel era um polo comercial, a cidade de Patos era um polo comercial, a cidade de 

Picuí era um polo comercial, a cidade de Cabedelo era um polo comercial, e faltou algum que 

eu não coloquei dos cinco? 

 

P: Monteiro. 

R: E Monteiro. E o que é um polo comercial? Um polo comercial é aquela cidade que 

tecnicamente absorve algo em torno de 16 até quase 40 municípios do seu entorno que 

convergem todos os seus negócios para aquela cidade, um exemplo disso é a cidade de Picuí, 

por exemplo.  
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A cidade de Picuí para resolver negócios, compra, venda, banco, segurança, alimentos e tal, 

tem alguma coisa em torno de 20, 22 cidades que a população converge a cidade de Picuí.  

Monteiro, se não me falha a memória, 32 cidades num raio de 60 quilômetros convergem para 

Monteiro, para resolver literalmente quase tudo da vida que o cara precisa, comprar comida, de 

vender o produto, de estudar, banco, enfim aquilo que move a economia de um país e gera a 

famosa empregabilidade.  

Então, quando nós recebemos a circular em 2008 ela já apontava, ela já apontava os cinco 

municípios que os técnicos do Ministério da Educação tinham feito estudo, e isso não é regra 

para a Paraíba, isso foi regra para todos os estados da federação.  

Então, naquele momento receber aquele documento e ver aquele documento para a gente foi 

aquele empurrão que faltava, “finalmente a gente vai chegar na sociedade”, “finalmente a gente 

vai discutir com o setor político dessas cidades”, “finalmente a gente vai para uma prefeitura 

abrir uma audiência pública para escolher cursos, para dialogar com a sociedade”. 

Porque no nosso caso da Paraíba e o que aconteceu? Em cada cidade dessas que a gente 

referenciou agora, cada cidade polo, nós fizemos uma audiência e aí quem coordenou essas 

audiências fui eu, tenho várias gravações, inúmeras fotos de audiências públicas com auditórios, 

com câmara de Picuí lotada, auditório do INSS em Monteiro que não cabia espaço, não tinha 

espaço para ninguém entrar, lá em Princesa Isabel a população lá acorreu toda para a igreja, 

assim um cenário, um cenário altamente agradável de pessoas que passaram a ver acontecer 

aquilo que elas muito queriam que era finalmente chegar uma instituição, vamos chamar, assim, 

de qualidade, aonde seus filhos pudessem estudar.  

E nós fizemos isso, audiências de cinco horas de duração, e cada uma delas foi cinco horas de 

duração, falavam os especialistas, falavam as autoridades, e o povo, cada participante tinha em 

média três minutos o que ele achava importante para sua cidade, e qual era o curso que ele 

indicava. 

E os cursos implantados, os primeiros cursos implantados enquanto a gente esteve na gestão, 

foram os cursos pela ordem de prioridades, escolhidos pela população, nós não chegamos com 

uma lista de cursos, “olha a instituição dá esses cursos, escolham aqui”, não, não.  

Não, isso foi livre mesmo, o camarada ia lá, pegava o microfone, dizia “eu sou a Fulana de tal 

dos Anjos Pereira, tenho tantos anos de idade, moro na cidade tal, e depois de tudo exposto eu 

entendo que o curso, digamos, o curso técnico de edificações é muito importante para o 

desenvolvimento, tanto daqui da cidade ‘X’ como do entorno”, assim, assim.  

“Esse é o primeiro curso que eu indico como técnico, e o segundo que eu indico”, vamos supor 

hipoteticamente, “um curso de eletrotécnica”, e aí nós abrimos uma terceira vertente, e qual era 

a terceira vertente, um curso superior de tecnologia.  

E aí por exemplo, eu me recordo bem, porque desde aquela época, inclusive contou com a 

participação da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, no 

debate de Monteiro foi, Monteiro não, de Patos foi escolhido o curso superior de Tecnologia 

em Segurança do Trabalho, e esse curso é um dos cursos mais, se não for ainda hoje, e nós 

estamos falando de 2009 para cá, o curso mais procurado porque não tem na Paraíba, esse curso 

não tem na Paraíba, só que tem é o IFPB.  

 

P: Tecnólogo? 

R: É um curso de tecnologia, exatamente.  

Então, para a gente era assim uma coisa fantástica e aconteceu, e aconteceu, e onde a Instituição, 

a nossa, e a UFPB e depois me parece também, eu não acompanho muito bem a política do 

ensino superior do estado, mas depois também a UEPB, onde houve a presença da expansão, a 

interiorização dessas instituições a situação se reconfigurou de uma forma impressionante.  

As cidades mudaram, as estruturas mudaram, os diálogos evoluíram. Hoje você visita essas 

cidades e são cidades extremamente orgulhosas, são cidades que se sentem, as pessoas se 
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sentem felizes, quando você faz relação a instituição e a UFPB ou UEPB, os caras têm o maior 

orgulho de falar desse negócio, e aí você para uma cidadezinha a 16 quilômetros se você falar, 

“meu filho, minha filha, eles estão fazendo curso superior disso, ou o curso técnico daquilo, no 

IFPB ali em Monteiro ou ali em Patos” – entendeu?  

Então, a nosso ver juntou-se identidade ideológica com política de participação social com 

abertura de portas da instituição ou o empurramento para aberturas de portas da instituição, e 

eu sou um cara muito feliz por ter participado desse legado que independente de qualquer a 

qualificação política que venham dar agora, como já estão alguns querendo dar, ou no futuro, é 

um legado político que ninguém até hoje nesses meus 62 anos, eu entendo que tenha superado 

a nenhum dos dois mandatos do governo Lula. 

 

P: Gestor - (G8), o que é que você está chamando de identidade ideológica? Daria para você 

conceituar para ficar mais claro, assim, para definir o que é essa ideia de identidade ideológica, 

que você já falou em alguns momentos? 

R: Ok. Veja que logo no início eu disse que eu era formado em história. 

 

P: Isso. 

R: E eu sou daquela linha, eu aprendi, eu tenho não uma grande leitura marxista, mas eu aprendi 

lendo Marx e aí, eu estou me referindo ao economista Marx, não estou me referindo ao político 

Marx, até porque o político Marx nunca existiu. Eu estou me referindo ao pensador, que olhava 

para o trabalhador, olhava para o sistema de produção e olhava para os controles.  

O Marx passou uma coisa para mim muito importante “Não é um homem que faz a história se 

mover para frente ou para trás, é a sociedade que faz isso acontecer”.  

Então, quando você cria vias em que você permite que a sociedade chegue e queira discutir 

como é que ela quer avançar, como é que ela gostaria de ver o seu direito respeitado, porque, 

afinal de conta, ela paga imposto. Quando ela, pela primeira vez, identifica que o seu imposto 

está retornando de alguma forma e ela decide participar.  

O que eu chamo de participação ideológica é isso, há uma identidade, as pessoas gostariam 

muito de ter uma escola profissional aqui, para que seu filho não fosse morar na casa de um 

parente, ou na casa de um aderente lá na periferia da grande capital, ser maltratado, ter que fazer 

coisas que não gostaria de fazer, ele gostaria daquilo.  

Aquilo é uma ideia que tem na cabeça dele e é um direito que ele tem, que nunca foi colocado 

na prática, exceto para mim nesse período, exceto para mim nesse período. E o discurso do 

governante Luiz Inácio, ao chegar ao governo, ele vem de uma base sindical, que fala de 

direitos, também, direito de trabalhador, direito de melhoria de qualidade de vida, direito de 

pertencer, de uma série de direitos que também, tem uma identidade.  

Então, as duas identidades, a do que pode mandar fazer naquele momento e aquele que sempre 

desejou que fosse feito, que é o povo. Pela primeira vez, essas duas identidades se cruzam.  

Então, o que eu chamo de identidade ideológica é isso aí. É aquele momento em que você tendo 

construído, intelectualmente, seja como governante, seja como dirigente, mas, principalmente, 

sendo população, há uma integração, há uma fusão de identidades, naquele momento e todas 

elas convergem no mesmo sentido, não há ambiguidade.  

E, para mim, aquele momento que eu participei 2006, final de 2009, é um momento dessa 

convergência e eu fiquei feliz, exatamente, porque eu participei dessa convergência.  

Tanto é que nós criamos os cursos, nós instauramos cada campus, nós dialogamos com o 

prefeito, nós fizemos audiência pública, nós contratamos professores. A sociedade, se estivesse 

na minha adolescência, ia dizer, a sociedade se amarra na gente, está entendendo?  

E, eu acho que finalmente, foi possível fazer no Brasil algo concreto, aberto, declarado e 

importante a favor do povo. Eu acho que... quando eu chamo identidade ideológica é essa 

identidade aí, uma identidade de natureza coletiva. Eu não vou usar a expressão “social”, para 
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não confundirem com socialista. Embora, o significado seja o mesmo, mas vamos usar o 

coletivo que é uma coisa que expressa o seguinte, o Seu José, que era um agricultor, que 

participou da revolução de não sei quanto, via ali, naquele momento, consolidado seu desejo. 

Mas, o cara que votou na extrema direita, que votou não na extrema direita, mas num candidato 

qualquer, também estava vendo o seu desejo acontecer ali.  

Então, a convergência da identidade ideológica são dos desejos sociais, dos desejos suprindo 

as necessidades, certo? Eu acho que... como é que eu vejo... Fizemos as audiências, acho que 

foi um avanço espetacular, fizemos um avanço espetacular. E... Acho que basicamente, é até 

onde eu posso ir, dizer isso, porque eu fui até 2009, fui a favor da ifetização.  

Inclusive, fui o negociador com o então, diretor da Escola Agrotécnica de Sousa, Professor 

Francisco Sucupira. Eu fui o cara que numa das audiências, discutindo ifetização, convenci o 

professor a levar para Sousa, e ele mesmo declara isso, a ideia de que era importante que a 

Agrotécnica se fundisse a esse projeto integrado de desenvolvimento político da educação da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na Paraíba. 

 

P: Gestor - (G8), quer acrescentar alguma coisa mais? Por exemplo, sobre a verticalização, 

mesmo, a territorialidade, a expansão em termos de território que foi um processo, também, 

digamos, de expansão, interiorizar. Se você quiser, pode acrescentar. 

R: Veja, Tadeu...  

 

P: Você acha isso uma coisa nova, ou... uma coisa boa?  

R: Não, eu acho o seguinte, existem coisas que podem ser feitas e devem ser feitas e alguns 

fazem. E outros, que sabem que têm coisas que precisam ser feitas, resolveriam inúmeros 

problemas, mas fazem de cego.  

Eu até trocava mensagem um dia desse com o professor Gestor - (G2), que algumas viagens 

dessa para interior, para dialogar com autoridades, ou na construção das unidades dos campi, a 

gente escutava uma musiquinha no carro, aí outro dia eu coloquei, mandei pelo WhatsApp para 

ele, uma musiquinha do Stratovarius, uma banda lá das bandas da Finlândia, o nome é 

Stratovarius, mas Gestor - (G2) nunca conseguiu chamar além de “stradivários” “stradi”. Aí, 

eu colocava para ele e aí ele me reportou que “É, velhos tempos e tal, velhos tempos bons”. E, 

aí ele fez uma referência a alguma coisa, tipo, soldado, ser soldado. E eu respondi para ele que 

eu não era soldado, eu não tinha sido soldado, lamentava se ele não tinha compreendido aquele 

tempo, o que é que nós estávamos fazendo, mesmo ele sendo autoridade maior, se ele não estava 

compreendendo, eu lamentava muito. Eu não era soldado, eu era um servidor público, cujo, 

conceito é de servidor público, é aquele que serve ao público. 

E não é degradante esse conceito, não é deprimente, pelo menos para mim, esse conceito por 

que... E aí, eu fiz referência a ele, dizendo o seguinte “Aquele tempo para mim foi um tempo 

único”. Por quê? Porque eu observo três tempos dentro da instituição, um tempo considerado 

normal, um tempo extraordinário, que foi o período que eu tive dirigindo o ensino e um tempo 

que depois não aconteceu mais nada de novo, que é o posterior a 2009, isso me referindo até 

hoje, certo?  

Temos uma novidade aí agora que eu considero como positiva, embora, o pessoal ainda fique 

naquela coisa do formalismo de que “dividir nunca é bom”, às vezes, dividir é uma necessidade. 

Está em curso aí uma divisão na Paraíba, feita pelo Ministério da Educação entre o IFPB, 

Instituto Federal da Paraíba, e o que seria, então, Instituto Federal Sertão da Paraíba.  

E aí, quando a gente olha as condições do nível do formalismo, do corporativismo “Não, dividir 

é ruim”. Mas... E aqui é uma reflexão que eu provoco você a fazer, se uma administração tem 

vários segmentos dentro de um estado, de mudança de clima, de mudança de solo, de mudança 

de condições de vida e você não consegue administrar a toda essa territorialidade, essa 
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subdivisão de maneira conjunta, às vezes, pode nos restar apenas uma alternativa, qual seja, a 

de dividir mesmo, de dividir para não se perder o que se ganhou.  

Eu, notadamente, reconheço que por exemplo, Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras, partindo da 

premissa do que era a Agrotécnica de Sousa, eu reconheço, claramente, que aquela região não 

pode ter o mesmo administrador que João Pessoa, que está no litoral, cujas condições, são 

completamente diferentes daquela lá. Nós temos que ter dois administradores, de fato “Ah, mas 

isso é ruim”. Eu não sei se é ruim, eu percebo que a qualidade administrativa de um não é 

compatível com a de outra. Eu reconheço isso aí como uma necessidade de ser verificada.  

O futuro é... O tempo é o senhor da verdade, eu acho que não há como você descobrir verdades 

se não correr riscos. Quando a gente assumiu a diretoria de ensino, lá no começo eu ia dizer 

“Ah, eu não assumi a diretoria... Eu assumi a diretoria de ensino do CEFET”. Sendo que a 

literatura já constava que o CEFET era uma instituição de ensino superior.  

Então, a primeira coisa que a gente tratou de fazer foi uma reforma estrutural, uma reforma 

estrutural. A gente tinha uma diretoria de desenvolvimento de ensino, um diretor geral e alguns 

coordenadores, nós passamos a ter departamentos, nós passamos a setorizar um conjunto de 

cursos por cada área de conhecimento, certo? A gente tentou dar uma cor que se assemelhasse 

a uma instituição de ensino superior, digamos, do porte da UFPB.  

E, por outro lado, é uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que era o que eu pensava 

na época. A UFPB, por exemplo, ela... A UFCG... A UFPB, notadamente, que é aqui o campus 

central era João Pessoa, essa coisa descentralizou a partir de 2010, uma coisa que eu tinha muito 

claro para mim era o seguinte, se você tinha duas instituições de ensino superior, federais, certo? 

Elas não são concorrentes, elas têm que ser somatórias.  

Então, por exemplo, o curso de engenharia elétrica, por que nós criamos em João Pessoa? 

Criamos em João Pessoa, porque o único curso, mais próximo de engenharia elétrica, havia 

uma demanda forte, e o mais próximo que tinha não era da UFPB, que fica a quatro quilômetros 

da gente, era da UFCG que fica a 130 quilômetros, certo? Então, a gente não prejudicava outra 

federal, ao contrário, a gente somava, dando um curso a mais na cidade de João Pessoa, e no 

entorno, que a UFPB não tinha, está entendendo?  

Então, esse era o nosso entendimento, sempre foi nosso entendimento. Uma Universidade 

Federal tem um curso, um Instituto Federal não deve, não deve, tecnicamente, montar aquele 

mesmo curso. Por que não deve? Porque você está gastando o mesmo dinheiro da população 

duas vezes. Não concordo, por exemplo, que tenha química na UFPB e tenha química no IFPB, 

você está gastando o dinheiro da sociedade duas vezes. Não concordo que depois que a gente 

criou o curso de engenharia no IFPB, campus João Pessoa, a Universidade Federal na Paraíba, 

foi e criou o curso de engenharia, dois anos depois, o mesmo curso. Você está gastando dinheiro 

da sociedade de forma desnecessária. E, nesse caso, para mim, que me perdoem os 

administradores, mas, para mim, isso é falta de senso, aí não está se atendendo sociedade, você 

está atendendo interesse particular, sendo que as instituições não são nossas, a gente trabalha 

na instituição, ela não nos pertence.  

Eu disse muitas vezes, às vezes, quando eu estava expondo alguma coisa para alguém, dizendo 

“Olha, pessoal, há uma necessidade fundamental da gente respeitar a necessidade da 

sociedade”. Aí, o pessoal “Ah, porque o ensino... ”. Espere aí. “Olha, a instituição é 

administrada e executada por nós, mas ela não pertence a nós, ela é da sociedade, quem a 

sustenta e o nosso salário é a sociedade”. No meu entendimento, a sociedade merece ser 

respeitada e merece ser ouvida e ela tem que ser ouvida de perto, a gente tem que fazer isso.  

A gente não pode sentar num birô, ou se tornar professor e ir para uma sala de aula e dizer “Pô, 

isso aqui é meu feudo, aqui agora quem manda sou eu, eu faço o que eu quiser”. Não pode ser, 

assim.  

E essa é uma doença, essa é uma doença que nós temos na rede de educação profissional e 

tecnológica, como temos, também, na universidade, nas federais. Os chamados “grupinhos”. 
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“O grupo disso, o grupo daquilo” que fica tentando, volta e meia, em lugar de somar, como se 

faz nas universidades americanas, canadense, francesa, da Grã-Bretanha. Em vez de somar aqui, 

às vezes, os caras querem dividir e no momento em que querem dividir esses territórios dentro 

da instituição, se apropriar de um espaço dentro do território da instituição, ele deixa de se 

entender como servidor público e passa a se entender como um senhor medieval. Ou, se a gente 

quiser atualizar e ser mais agressivo, um latifundiário, um latifundiário sem dinheiro, porque o 

salário do servidor federal, depois de 30 anos de trabalho, meu amigo, para se aposentar com 

esse salário é complicado, viu? Ainda mais, perdendo direitos como está perdendo. Mas, é isso, 

eu acho que de maneira sintética, espero ter conseguido esclarecer alguma coisa, é essa aí a 

nossa participação. 

 

P: Professor Gestor - (G8), estou muito satisfeito e muito feliz aqui com o seu depoimento e vai 

ser muito importante nas minhas análises de conteúdo e conteúdo que eu vou fazer das 

entrevistas. Então, ela veio somar mais conteúdo, vamos dizer assim, para minhas análises, 

minhas categorias que eu vou elencar a partir da sua fala, certo? 

R: Certo. 

 

P: Muito obrigado, um bom domingo, certo?  

R: Nada, disponha. 

 

P: E vamos aguardar aqui a minha pesquisa...  

R: Espero que a contribuição seja positiva e não tendenciada.  

 

P: Não, foi muito positiva, muito positiva. 

R: Têm coisas aí... têm coisas ditas aí que não são do agrado de muita gente.  

 

P: Não... tem, tem... E são confidenciais, porque, assim, aqui é... eu digo, assim...  

R: Não, mas eu não me preocupo com confidencialidade, não, a verdade é a verdade. 

 

P: É. Mas, eu digo, assim, na pesquisa eu não posso identificar que foi o senhor, entendeu? 

Mas, assim, eu posso identificar como gestor. E, depois, eu trago o documento para você assinar 

o termo de compromisso, que é uma questão ética, que é sigilosa, obrigado. Bom dia. 

R: Sentar aqui na mesa...  

((fim da transcrição)) 

 


