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RESUMO 

Este estudo desenvolveu uma análise através de duas questões problema: Por que 

foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e como se deu a sua 

implementação? As análises foram desenvolvidas no campo da ciência política voltadas para 

a área de políticas públicas. 

A metodologia utilizada para este estudo foi o estudo de caso, tendo como ferramenta 

de pesquisa as entrevistas e a principal fonte de dados utilizada foram os relatórios de 

prestação de contas das instituições envolvidas. 

A teoria principal que deu base para o estudo foi desenvolvida pela escola 

neoinstitucionalista que prega o slogan: “as instituições importam”, segundo esta teoria as 

instituições devem ser tomadas como ponto de partida para as análises em ciência política. 

Com o foco nas instituições é possível desvendar as características das suas mudanças. 

A rede de educação profissional é centenária e ao longo da sua existência passou por 

muitas transformações. A mais recente foi a transformação em Instituto Federal, como 

desdobramento da política de educação profissional do Governo Lula. 

Este estudo fez uma análise dos principais atores envolvidos nessa política pública de 

educação profissional, que são: o governo, que criou a política e o Banco Mundial, um dos 

principais financiadores da educação profissional no Brasil e um ator influente nas decisões 

governamentais. Por meio da análise dos principais atores envolvidos o trabalho procurou 

desvendar qual ou quais os motivos que levaram à criação dos Institutos Federais e através do 

estudo de caso sobre o IFMT e as entrevistas realizadas com os servidores que participaram 

do processo de criação do Instituto e também os representantes do Sindicato Nacional dos 

Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), foi 

possível levantar os pontos positivos e negativos da implementação e fazer uma análise crítica 

sobre a mesma. 
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ABSTRACT 

This study developed an analysis problem through two questions: Why were created 

Federal Education, Science and Technology Institute and how it came to its implementation? 

The analyzes were developed in the field of political science turned to the area of public 

policy. 

The methodology used for this study was the case study as a research tool with the 

interviews and the main source of data used were reports of accountability of the institutions 

involved. 

The main theory that provided the basis for the study was developed by neo-

institutionalist school that preaches the slogan: "institutions matter", according to this theory 

institutions should be taken as a starting point for analysis in political science. With its focus 

on institutions is possible to uncover the characteristics of their changes. 

The network of vocational education is centennial and throughout its existence has 

gone through many transformations was the latest in the transformation Federal Institute as 

unfolding of professional education policy of the Lula government. 

This study was an analysis of the main actors involved in the public policy 

professional education, which are: the government that created the policy and the World 

Bank, a major funder of professional education in Brazil and an influential actor in 

governmental decisions. Through the analysis of the main actors involved work which sought 

to unravel or the reasons that led to the creation of the Federal Institutes and through the case 

study of the IFMT and interviews with servers who participated in the process of establishing 

the Institute and also representatives of the National Union of Federal Servers Basic 

Education, Vocational and Technology (SINASEFE), it was possible to raise the positives and 

negatives of implementation and make a critical analysis on it. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como foco central as instituições, compreendidas de formas variadas, 

sejam elas: uma organização formal e burocrática mantida pelo governo federal ou regras, 

procedimentos, leis e decretos. Nos últimos cinquenta anos surgiu um slogan que está sendo 

fortemente discutido em ciência política: “as instituições importam” e tem como referência 

uma escola conhecida como o novo institucionalismo, “a análise política está mais bem 

apoiada se as instituições são o nosso ponto de partida” (NASCIMENTO, 2009, p.102).  

As instituições não são estáticas, elas mudam no decorrer do tempo, mudam a cada 

legislatura, a cada governo, levadas a acompanhar ou implementar o surgimento de novas 

políticas públicas que nascem de acordo com a conjuntura e o cenário político do momento, 

bem como o perfil de cada governante, as políticas podem mudar radicalmente de um 

governante para outro. 

A instituição que será analisada neste trabalho é o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, usando o estudo de caso como metodologia. A 

rede federal de educação profissional é centenária e neste longo período de existência ela foi 

se moldando às várias alterações na política de educação profissional. O nosso período foco 

será o do governo do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva que criou os Institutos Federais 

através da expansão da rede de ensino profissional. 

O desenvolvimento deste estudo será guiado por duas questões chave: quais os 

motivos que levaram o governo Lula a criar os Institutos Federais e como se deu a 

implementação desta política? Uma pesquisa nacional realizada no ano de 2009
1
 mostra que a 

educação profissional estava se desenvolvendo satisfatoriamente com resultados positivos, 

então o que motivou essa transformação radical na instituição? De acordo com Nascimento: 

 

a fonte da mudança institucional é encontrada nas próprias instituições, 

mais precisamente no seu caráter disfuncional ou subótimo (....) instituições são 

criadas em diferentes períodos históricos e tendem a incorporar o panorama 

sociopolítico do seu tempo (2009, p.110). 

 

 Este estudo tenta demonstrar quais foram os motivos que levaram o governo à criação 

dos Institutos Federais e como se deu a implementação desta política pública de ensino 

profissional: 

                                                 
1
 Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(2003-2007). Publicado em 2009. 
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O referencial teórico fundamenta a pesquisa com a análise de algumas terias sobre 

políticas públicas, este estudo traz também um histórico sobre a rede de educação profissional 

no Brasil. Como surgem as políticas públicas? Não há uma “receita” a ser seguida para a 

criação de políticas, os cidadãos pagam os seus impostos e o governo precisa reverter estes 

impostos de uma forma que não gere conflitos, em benefícios para os cidadãos e atender as 

necessidades básicas da sociedade.  

O nascimento de uma política surge das demandas existentes na sociedade, que podem 

transformar-se em um problema e posteriormente vai entrar na agenda do governo, 

transformando-se em política pública de acordo com os muitos interesses dos atores 

envolvidos no processo político. 

Uma política pública tem quatro fases assim definidas: identificação do problema, 

formulação que é a fase onde o problema, após entrar na agenda do governo vai se 

transformar em um projeto de política; a implementação que é a fase intermediária onde a 

política será colocada em prática (nesta fase podemos observar as ações do governo) e a fase 

de avaliação, que pode ocorrer após a fase de implementação ou em paralelo a esta. 

(REZENDE, 2002). 

De acordo com alguns teóricos
2
 a fase de implementação é um campo ainda pouco 

explorado na área de ciência política, dessa forma seu estudo se torna imprescindível, pois ela 

“se volta para a análise do Estado em ação”. (Ibid, p.47) 

Muitas abordagens foram desenvolvidas para a análise da fase de implementação, mas 

certamente a que melhor se encaixa neste estudo é a abordagem Forward Mapping, devido às 

características desta política: ela é centralizada, foi definida no topo da pirâmide e seus 

formuladores influenciaram a implementação. (ELMORE, apud WINTER, 1990). 

No primeiro capítulo também está descrito um breve histórico sobre o surgimento e 

transformação da rede federal de educação tecnológica. Ela surgiu no regime republicano. A 

primeira escola a ser criada foi a escola de aprendizes artífices no governo do presidente Nilo 

Procópio Peçanha em 1909. Estas escolas foram criadas para formar mão-de-obra para as 

indústrias que começavam a despontar e também para dar ocupação ao grande contingente de 

pessoas que saiam do campo para as cidades.  

Após a criação destas escolas, elas sofreram muitas transformações, passaram de 

escola de aprendizes para Liceus Industriais, Escolas Industriais e Técnicas, Escolas Técnicas 

Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica e em 2008 passaram por sua maior 

                                                 
2
 De acordo com o referencial teórico 
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transformação, a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi 

uma opção oferecida pelo governo Lula como um desencadeamento das ações previstas no 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE lançado em 2007.  

 Foram feitas análises dos principais atores envolvidos nesta política, o governo e os 

organismos internacionais financiadores da educação. Uma das propostas de campanha do 

Governo Lula seria a de transformar a educação profissional em política pública e promover a 

verticalização deste ensino, ampliando-o para a educação superior. A transformação da 

educação profissional em política pública não ocorreu, apenas foram criados alguns 

programas focais definidos pelo Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). 

A expansão do ensino profissionalizante está se desenvolvendo em decorrência da criação dos 

Institutos Federais. 

 A Rede federal de educação profissional sofreu duas transformações no período de 

1994 a 2008, a criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs no Governo 

Fernando Henrique e a criação dos Institutos Federais no Governo Lula, cada uma dessas 

transformações tem suas características peculiares e diferenciadas em decorrência dos dois 

tipos de governo, conforme análise em capítulo próprio. 

 Organismos Internacionais como o Banco Mundial (BM)
3
 auxiliam os países em 

desenvolvimento financiando parte dos recursos necessários para a criação de políticas 

públicas na área educacional, como é o caso da educação profissional no Brasil que vem 

obtendo ajuda do BM desde o início da expansão da indústria em nosso país. Entretanto, estes 

organismos impuseram algumas condições para que o governo pudesse obter esta ajuda, 

dentre elas, as reformas políticas e institucionais (SIQUEIRA, 2004). Os investimentos no 

ensino profissional vêm crescendo nos últimos anos de acordo com as Leis Orçamentárias 

Anuais (LOA). Ainda segundo Siqueira (2004), estudos realizados pelo BM apontam que as 

universidades públicas federais em moldes tradicionais, custam caro ao governo. Identificou-

se também com estes estudos que o ensino básico era o que apresentava os menores custos e 

maiores benefícios sociais para o país e no que se refere ao ensino superior, o governo precisa 

expandir a oferta, mas com baixos custos. 

 O estudo de caso sobre o IFMT traz análises  baseando-se no levantamento de dados 

realizados nos relatórios de prestação de contas anuais das instituições antes da transformação 

                                                 
3 Mais informações podem ser obtidas através do sitio: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,menuPK:282391~pagePK:149

018~piPK:149093~theSitePK:282386,00.html 
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em Instituto Federal e após a transformação, nos relatórios do próprio Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). 

Os dados foram coletados nos relatórios do período de 2006 até 2011, e estão 

dispostos em tabelas que se referem ao número de matrículas, quadro de servidores, previsão 

de recursos nas leis orçamentárias anuais, indicador: gastos correntes x alunos matriculados e 

indicador: alunos concluintes x alunos matriculados. Estes dados coletados serviram de base 

para comparações das instituições antes e depois da transformação em Instituto Federal, com 

as análises dos mesmos foi possível detectar os progressos e retrocessos, refletindo 

diretamente no estudo sobre a implementação. 

As entrevistas foram realizadas com servidores que participaram da comissão criada 

para analisar a proposta do governo e também com servidores representantes dos docentes e 

técnico-administrativos no Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica, o SINASEFE. A comissão criada para analisar a proposta do 

governo em Mato Grosso era formada por servidores das três instituições federais de ensino 

técnico profissional, antes de terem sido transformadas em Instituto Federal sendo que duas 

delas apresentavam cursos voltados para a área agrícola e agropecuária e apenas uma 

apresentava cursos voltados para a área industrial. As três instituições possuíam 

características diferentes e as entrevistas ajudaram a compreender a realidade de cada uma, 

bem como suas expectativas quanto à nova política de governo.    

As questões problema que este trabalho se propõe a responder são: Por que o Governo 

Federal através do seu Ministério da Educação criou os Institutos Federais? E como se deu a 

implementação dessa política? 

 Segundo Otranto (2010, p.96) “o reconhecimento social dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs) faz deles um dos melhores exemplos brasileiros de 

experiência bem sucedida enquanto instituição pública voltada para a qualificação 

profissional”. 

  Uma pesquisa recente realizada pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) apontou que a Rede Federal ao longo 

de sua trajetória conquistou o respeito da sociedade, construiu uma identidade própria e 

apresenta resultados positivos pelo oferecimento do seu produto, a educação. De todas as 

transformações que a rede de educação profissional sofreu, a criação dos Institutos Federais 

foi espetacular, pelas várias mudanças que ocasionou. Então indagamos: por que promover 

esta mudança se a estrutura que existia anteriormente “dava conta do recado”, ou seja, 

produzia resultados positivos para o país? 
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 Ainda não há possibilidade de se fazer uma avaliação dos resultados dessa política 

porque ela ainda se encontra na fase de implementação. A Rede Federal ainda está se 

expandindo através da criação de novos campi, mas tão importante quanto a análise do 

resultado da política é a análise da sua implementação, pois possibilita a formulação de 

políticas melhores.  

A fase de implementação é a menos estudada das fases de políticas públicas, as fases 

de formulação e avaliação têm recebido maior atenção acadêmica (OLLAIK e MEDEIROS, 

2011). Diante do exposto a segunda questão tem o anseio de compreender como está sendo 

implementada esta política, como o governo federal está respondendo às necessidades geradas 

pela criação dos Institutos Federais e qual é o comportamento dos atores envolvidos. 

O objetivo geral deste trabalho é tentar descobrir qual ou quais os motivos que 

levaram à criação dos Institutos Federais e com a metodologia de estudo de caso aplicado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, analisar o processo de 

implementação desta política pública de educação profissional do governo federal. 

  Analisar o contexto político e econômico e a cronologia dos fatos que culminaram na 

criação dos Institutos Federais, verificar se houve conflitos, se as decisões foram impostas ou 

acordadas e se os objetivos do Governo Federal estavam claros para a comissão de 

implementação. 

  Averiguar se os objetivos descritos na lei de criação dos Institutos estão sendo 

alcançados, quais as dificuldades para o alcance desses objetivos e quais os pontos fortes e 

fracos impostos pela criação dessa nova Instituição.  

O surgimento da análise de políticas públicas como campo acadêmico tem inicio na 

década de 60, mas as pesquisas se intensificaram a partir dos anos 70, e a partir deste 

momento também os governos começaram a ser mais receptivos, abrindo suas portas para que 

outros pudessem fazer estudos e dar diagnósticos. Os estudos foram motivados pelas 

dificuldades porque passavam os formuladores de políticas frente à complexidade cada vez 

maior dos problemas com que se deparavam, fato que os levou paulatinamente a buscar ajuda 

para a construção de alternativas e propostas para soluções, daí a participação de 

pesquisadores acadêmicos em ciências sociais (ciência política, economia e sociologia) que 

progressivamente passaram a trabalhar com questões relacionadas às políticas públicas e 

procuraram construir e aplicar conhecimentos à resolução de problemas concretos do setor 

público. 

A análise do processo político pode trazer contribuições sobre a natureza e a 

operacionalidade de um dado sistema político, as pesquisas voltadas para as áreas de atuação 
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dos governos, principalmente as políticas públicas, são necessárias, pois são elas que afetam 

diretamente as pessoas. As pesquisas possibilitam um melhor entendimento do processo de 

implementação, detectando possíveis falhas, melhorando assim o processo e proporcionando a 

execução de políticas melhores. 

O estudo de caso poderia analisar qualquer um dos Institutos Federais criados nos vários 

estados brasileiros, mas o que motivou a escolha do IFMT foi a maior proximidade das 

informações facilitando assim o acesso às mesmas e considerando que o processo de criação 

foi único e em condições semelhantes para todos os Institutos Federais localizados nas várias 

regiões brasileiras, o estudo de caso do IFMT pode ser tomado como um caso representativo 

do todo.  

  Dentre as prováveis hipóteses, tem-se que o ambiente externo econômico e político foi 

favoravel a implementação da política, o Governo Federal disponibilizou recursos globais, e 

em cada estágio do processo de implementação a combinação necessária de recursos estava 

disponível. Esta política pública foi implementada pelo Ministério da Educação e não houve 

interferências de outros Ministérios, Órgãos ou Secretarias. Houve entendimento completo, 

perfeita comunicação, coordenação entre os vários elementos envolvidos na implementação e 

consentimento, acerca dos objetivos a serem atingidos, e estas condições persistiram durante 

todo o processo de implementação. 

Este projeto de pesquisa tem por método principal o estudo de caso que será aplicado 

para tentar elucidar as questões de pesquisa descritas pois segundo Yin (2010, p.22): “as 

questões como? e por que? são mais explanatórias e provavelmente levam ao uso dos estudos 

de caso”. 

O estudo de caso pode ter projetos de vários tipos: projeto de caso único holístico, com 

apenas uma única unidade de análise, projetos de casos múltiplos com vários estudos de caso, 

ou projetos integrados sendo: vários estudos de caso com mais de uma unidade de análise 

cada um e também projetos com um único estudo de caso com várias unidades de análise. 

Este último é aplicável a este trabalho que terá por objeto de pesquisa a criação do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, dividindo-se em três unidades de 

análises integradas que são: Campus Cuiabá, Campus São Vicente e Campus Cáceres
4
. 

A fase inicial de qualquer projeto de pesquisa requer a definição das questões que irão 

dar o rumo para o trabalho. O estudo de caso é apenas uma das várias maneiras de realizar 

                                                 
4
 Antes da transformação essas unidades eram denominadas: Centro Federal de Educação Tecnológica de      

Mato Grosso, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. 

Atualmente são campi do IFMT. 
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uma pesquisa em ciência social. Apesar de ter sido considerado como uma forma de pesquisa 

“soft”, o estudo de caso não é fácil de ser aplicado, a riqueza do fenômeno e a extensão do 

contexto da vida real exigem que os investigadores enfrentem uma situação tecnicamente 

distinta: existirão muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados. De acordo com 

Yin: 

 Em resumo, o método do estudo de caso permite que os investigadores 

retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – 

como os ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 

processos organizacionais e administrativos, a mudança da vizinhança, o 

desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das indústrias. (2010, 

p. 24) 

 

É comum o uso de estudos de caso em Ciência Política, mas é necessário que tenham 

uma preocupação com a apresentação rigorosa e justa de dados empíricos. As pesquisas 

realizadas com estudos de caso devem trazer o máximo de evidências corretamente relatadas. 

Alguns cientistas sociais ainda têm uma visão hierárquica errada de que os estudos de 

caso são apropriados apenas para a fase exploratória de uma investigação, que os 

levantamentos e as histórias são apropriados para a fase descritiva e que os experimentos são 

a única maneira de fazer investigações explanatórias ou causais. Os estudos de caso estão 

longe de ser apenas uma estratégia exploratória. Alguns dos melhores e mais famosos estudos 

de caso têm sido estudos de caso explanatórios, como exemplo o estudo de caso único de 

Graham Allison (1971): A Crise dos Mísseis Cubanos de 1962 que tem sido um dos mais 

vendidos da Ciência Política, um Best-seller. (YIN, 2010) 

Podem existir estudos de caso exploratórios, descritivos e explanatórios. A visão mais 

apropriada pode ser inclusiva e pluralista, mesmo que cada método tenha suas características 

diferentes, existem grandes sobreposições entre eles. 

Rezende afirma que: “Casos representam modos frutíferos de produzir conhecimento 

auxiliando sobremaneira ao desenvolvimento e a construção de teorias na ciência política” 

(2010, p.112). 

Para a realização desse estudo de caso a coleta de dados foi feita com as seguintes 

ferramentas: entrevistas com servidores que participaram da comissão de criação do IFMT, e 

levantamento de dados através dos relatórios de prestação de contas ordinárias anuais das 

instituições que formaram o IFMT, dados referentes a matrículas, pessoal, orçamento e 

indicadores relevantes que possam elucidar as questões de pesquisa propostas. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como nasce uma política pública? As políticas públicas são resultantes de um 

processo destinado à resolução pacífica de conflitos através da utilização de bens e recursos 

do Estado (RUA, 1998). “Política pública é a relação entre governo e cidadão na qual o 

governo induz cidadãos a agirem no sentido, aliás, que eles não querem agir”.
5
(DAHL apud 

NEPP) 

Uma política pública nasce por meio das demandas geradas pela sociedade e quando 

estas começam a “incomodar” o governo por meio de algum ator, elas se transformam em um 

“problema” político e de acordo com o nível de incômodo, ele pode entrar na agenda 

governamental e então a partir desse momento uma política começa a ser criada. “Uma 

agenda governamental é uma lista de temas que são alvos de atenção por parte das autoridades 

em um dado momento.” (KINGDOM, 1995, p. 222). Estas agendas segundo o mesmo autor 

são estabelecidas de três formas: através dos problemas, política e participantes visíveis. 

Quando existe algum tipo de impedimento para que o problema se transforme em 

política pública, algumas ameaças a determinados interesses, e a política não é formulada, isto 

é caracterizado como a “não decisão”, ou seja: o problema existe, mas por algum motivo ele 

não irá se transformar em política pública. 

Após a fase de identificação do problema, a segunda fase de uma política pública, a 

fase de formulação, tem início com a entrada do tema na agenda do governo, este início pode 

ser marcado por muitos conflitos, pois na fase de formulação muitas alternativas são avaliadas 

para que seja possível verificar qual a melhor delas em relação aos interesses dos atores 

envolvidos.  

Para entender o processo de formulação e também de implementação é essencial 

definir quais as questões que envolvem a política e identificar as preferências dos atores em 

relação a cada uma delas. “Politicamente falando, uma boa decisão é aquela em que todos os 

atores envolvidos acreditem que saíram ganhando alguma coisa e nenhum ator envolvido 

acredite que saiu completamente prejudicado” (RUA, 1998, p. 07).  

Após a fase de formulação das políticas públicas, dá-se início à fase de 

implementação, onde a política de fato é colocada em prática. Quando se fala em 

implementação, está se falando da menos estudada das fases das políticas públicas, pois as 

                                                 
5
 Nucleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Universidade de Campinas. Abordagens Metodológicas em 

Políticas Públicas. Caderno nº 05, Campinas-SP, 1988. 
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fases de formulação e avaliação têm recebido maior atenção acadêmica. (OLLAIK e 

MEDEIROS, 2011). 

A fase de implementação de uma política pública, apesar de ser constantemente citada 

como a menos estudada das três fases, foi bastante discutida no ano de 1970 nos Estados 

Unidos e na Europa, quando “surgiu uma onda de estudos que examinavam a implementação 

de políticas publicas.” (HILL, 2004, p. 61). 

Rezende (2002, p.47) afirma que: ”O estudo da implementação de políticas públicas é 

um dos temas privilegiados na agenda contemporânea de pesquisas nas ciências sociais que se 

voltam para a análise do Estado em ação”. 

 Segundo Winter (1990, p.210), a “implementação ainda é um campo de pesquisa 

jovem em políticas públicas” e o seu estudo possibilita que haja uma compreensão sobre as 

complexidades desta fase, pois ela pode revelar barreiras que dificultaram o processo e 

também fatores que aumentaram as chances de sucesso da política.” 

 Este mesmo autor fez um estudo sobre os métodos utilizados para se avaliar a fase de 

implementação de uma política pública e dividiu-os em gerações de pesquisadores. A 

metodologia utilizada pela primeira geração foram os estudos de casos exploratórios e 

indutivos; a segunda geração de autores desenvolveu dois modelos de análise de 

implementação sendo: Modelo de cima para baixo (top-down) e modelo de baixo para cima 

(botom-up). O objetivo da segunda geração era construir modelos teóricos capazes de guiar a 

análise empírica. 

 No modelo de cima para baixo, os pesquisadores geralmente se utilizavam de uma lei 

específica que tinha dado base para que uma determinada política fosse colocada em prática, a 

partir daí investigavam o desenrolar do processo para verificar se estava alcançando os 

objetivos oficiais, com interesse nos tomadores de decisão.  

 “A mais conhecida e mais usada estrutura de análise de cima para baixo foi 

desenvolvida por Mazmanian e Sabatier ” (SABATIER apud WINTER, 1990, p.211). 

 Estes autores estruturaram a análise em três grupos: Tratabilidade dos problemas 

abordados pela legislação; o contexto social e político e a capacidade das leis de estruturar o 

processo de implementação. Eles revelaram que os estudos possibilitaram uma visão mais 

otimista entre os pesquisadores e este modelo foi adotado muitas vezes pelos analistas da 

implementação. Demonstraram também que os problemas iniciais são amenizados por uma 

melhor estruturação da implementação. 

 No modelo de baixo para cima desenvolveu-se uma teoria sobre a “burocracia do nível 

da rua”, o que significa que os principais envolvidos, normalmente aqueles pelos quais são 
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idealizadas as políticas, também podem ser atores que influenciam no processo da 

implementação provocando algum tipo de empecilho que possa mudar os rumos da política, 

atuando como pontos de decisão ou pontos de veto no desenrolar do processo. A terceira 

geração de estudiosos desenvolveu planos de pesquisa comparativa e estatísticas baseadas em 

métodos quantitativos. 

Outros estudos também foram realizados enfocando a fase de implementação, duas 

abordagens foram desenvolvidas por Elmore (apud WINTER, 1990): a primeira, Forward 

Mapping, que é uma abordagem para políticas centralizadas, que parte do pressuposto de que 

os formuladores influenciam a implementação, ela é definida no topo da pirâmide e há uma 

indicação do que é esperado em cada fase da implementação, elaborando divisão de 

responsabilidades, organizando os fatores políticos, organizacionais e técnicos. E a outra 

abordagem Backward Mapping, é uma abordagem descentralizada que parte do pressuposto 

de que os formuladores da política não controlam a implementação, diretivas políticas 

explicitas, clareza nas funções de responsabilidade, objetivos e metas bem definidos, são 

razões de sucesso para a política pública. 

De acordo com Bardach (apud Winter, 1990), o processo de implementação é como 

um processo de interação estratégica entre numerosos interesses especiais, onde todos 

perseguem seus próprios interesses os quais possuem maior ou menor incompatibilidade com 

a política traçada, pois cada grupo faz sua própria agenda. 

Na implementação dos Institutos Federais os formuladores da política participaram 

ativamente do processo, definindo regras e condições para a adesão à proposta do governo. 

Por este motivo tudo nos leva a crer que a abordagem Forward Mapping desenvolvida por 

Elmore é mais indicada ao estudo em questão.  

 Este estudo sobre a implementação do Instituto Federal de Mato Grosso irá se utilizar 

de pelo menos três destes métodos desenvolvidos pelas três gerações de pesquisadores da 

implementação, para tentar responder as questões de pesquisa que norteiam o trabalho.  Será 

realizado um estudo de caso sobre a criação do IFMT, uma análise estrutural enfocando a lei 

de criação dos mesmos, os instrumentos de política utilizados, principais atores envolvidos, 

pontos de decisão e de veto e por último uma análise estatística que compara alguns dados 

quantitativos. 

 Para uma análise efetiva da implementação é necessário verificar o seu ponto de 

partida, ou seja, como teve início a política, como se deu a sua formulação. Não é 

recomendado analisar a implementação em separado, é preciso considerar a fase de 

formulação para que o processo possa ser entendido da melhor forma. Outras questões 
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importantes devem ser levadas em conta como: Quem é o formulador da política? Quem é o 

implementador? Quem é o tomador de decisões? Quem possui mais poder e legitimidade? 

Ao se fazer uma descrição de um processo de implementação de alguma política do 

governo, é necessário que se faça também prescrições para que outros formuladores possam 

ter um referencial aplicável em novos projetos. O excesso de descrição e a falta de prescrição 

nos processos de implementação são algumas das falhas apontadas por alguns autores, e 

também a análise do processo de implementação após o seu término. 

“A postura do analista deve, em suma, levar em conta que a Análise de Política 

envolve tanto a melhoria do entendimento acerca da política e do processo político como 

prescrições visando a melhores políticas.
6
” 

 Uma implementação efetiva que traga resultados positivos para todos, é aquela que 

apresenta os seus objetivos claros, sem ambiguidades, onde as estruturas de implementação 

são simples com o menor número possível de elos na cadeia de implementação. Deve ter o 

controle efetivo sobre os atores da implementação e evitar interferências externas sobre o 

processo político. 

 As autoras Ollaik e Medeiros (2011), propõem uma agenda de pesquisa no Brasil 

referente à implementação de políticas e principalmente a instrumentos governamentais 

utilizados na implementação. Elas citam que grande parte da literatura sobre o tema trata das 

dificuldades de se atingir uma boa implementação ou até mesmo de como conceituar uma boa 

implementação. As autoras conceituam instrumentos como “instituições”, não no sentido de 

serem organizações ou órgãos do governo, mas no sentido de que dão estrutura às políticas 

públicas e as influenciam. Os instrumentos utilizados pelo governo são definidos como: 

“cenouras”, “chicotes” e “sermões” ou seja: incentivos, punição ou informação. (ETZIONI 

apud OLLAIK E MEDEIROS). 

 É necessário um estudo aprofundado sobre os instrumentos de políticas públicas no 

Brasil, pois não sabemos quais são os mais utilizados pelo governo, e nem quais os mais 

adequados para determinado tipo de política. Existem instrumentos que podem permitir um 

melhor controle dos gastos, associados à ação pública, que outros. “A instrumentalização de 

políticas públicas é uma questão fundamental, pois revela de forma razoavelmente explícita, a 

teorização sobre a relação entre o governo e a sociedade” (OLLAIK e MEDEIROS, 2011). 

 A fase após a implementação da política pública é a avaliação, ou seja, o controle de 

impacto. Ele não precisa necessariamente ser realizado ao final do processo, “pois a 

                                                 
6
ORGANIZACIÓN DE ESTUDOS IBEROAMERICANOS. Metodologia de Análise de Políticas Públicas. 

Campinas-SP: Unicamp, 2002. 
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aprendizagem política e administrativa encontra-se em todas as fases do ciclo político” 

(FREY, 2000, p.241) 

De acordo com Frey (2000), é necessário o conhecimento de alguns conceitos de 

análise política, para que seja possível a elaboração de um projeto de pesquisa consistente, 

com metodologia de estudos de caso: Polity (Governo) é o conceito de Instituições, Politics 

(política) são os processos políticos e Policy (política) é o conteúdo da política.  

Outro conceito importante a ser levado em consideração é a Policy Arena, (local onde 

se desenvolvem as políticas). Muitos conflitos também acontecem em decorrência do tipo ou 

características de políticas que estão sendo implementadas. Estas diferenciam-se em: políticas 

distributivas, redistributivas, regulatórias ou constitutivas (LOWI, 1964). 

As políticas do tipo redistributivas normalmente são as que geram mais conflitos 

devido a sua característica de remanejar os recursos, ou seja, é tirado de uns para dar a outros 

e os conflitos são gerados porque no jogo de interesses nenhum ator admite sair perdendo. 

Segundo Klaus Frey (2000, p.217):   

Essas quatro formas de políticas, podem também ser caracterizadas no 

tocante à forma e aos efeitos dos meios de implementação aplicados, aos conteúdos 

das políticas e, finalmente no que tange ao modo de resolução de conflitos políticos. 

 

Ao analisar a política de criação dos Institutos Federais, devemos incluí-la no rol das 

políticas distributivas, pois como ela nasceu nos bastidores do governo e os interessados não 

tiveram muitas alternativas para optar, não houve conflitos consideráveis, ela possui baixo 

grau de conflito nos processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só parecem 

distribuir vantagens e não acarretam custos. 

Após a fase de formulação da política, não é possível garantir que ela seja 

transformada em ações, ou seja, implementada. O que determina se a política terá sucesso ou 

não é quando todos os pontos de conflito são resolvidos e todos os atores acreditem que 

saíram ganhando ou quando nenhum ator que esteja envolvido no processo e que seja dotado 

de recursos de poder acredite que saiu prejudicado com tais ações.   

Diferentes atores podem estar envolvidos em uma política pública, e ainda, em cada 

uma de suas fases, existem os atores privados que podem ser os empresários individuais ou 

coletivos, atores públicos, sendo políticos caracterizados por mandatos eletivos e os 

burocratas aqueles servidores de carreira pública do Estado. Podem ser considerados também 

atores, os agentes internacionais como: FMI
7
, Banco Mundial e a mídia, ela é agente formador 

                                                 
7
 Fundo Monetário Internacional, um de seus objetivos é promover altos níveis de emprego, desenvolvimento 

econômico sustentável, além de reduzir a pobreza. 
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de opinião que tem a capacidade de mobilizar a ação de outros atores, e também os 

trabalhadores em geral organizados em sindicatos, associações etc. (RUA, 1998). 

De que forma podemos identificar um ator envolvido em uma política pública? Para 

que seja possível identificar os atores envolvidos, basta fazer uma análise a respeito dos 

interesses envolvidos, qual deles tem alguma coisa em jogo na política em questão? Quem 

pode ganhar ou perder com tal política? As decisões e ações que compõem a política poderão 

afetar os interesses de alguém? 

Nas políticas públicas, o sujeito é o governo, ou melhor, os sujeitos das políticas 

públicas são os atores governamentais e o objeto das políticas são os grupos de cidadãos e 

outros atores privados.
8
 

No caso da criação dos Institutos Federais podemos identificar muitos atores 

envolvidos no processo como políticos detentores de mandatos eletivos, prefeitos, 

governadores, deputados estaduais, federais etc. Políticos que querem se utilizar desta política 

para se promover, visando as próximas eleições. Atores privados, os empresários que 

necessitam de mão-de-obra especializada para tocarem suas fábricas, agentes internacionais 

financiadores da educação profissional como o Banco Mundial e a população em geral que 

busca uma qualificação técnica profissional para que tenha condições de ingressar no mercado 

de trabalho. 

A criação de uma política pública envolve ao longo de todo o processo muitos pontos 

de decisão e algumas teorias sobre o tema foram desenvolvidas por alguns estudiosos 

pesquisadores deste assunto. A primeira delas é a abordagem do Modelo Incremental que 

analisa o problema de uma forma mais enxuta, sucinta e específica, mas que pode 

negligenciar algum detalhe importante. Este modelo tem como defensor Lindblom (1959), 

que segundo ele, as soluções para a resolução dos problemas devem ser buscadas 

gradualmente, passo a passo, sem que haja grandes alterações e de acordo com a escolha da 

melhor alternativa avalia-se qual o melhor acordo para os interesses dos atores envolvidos.   

No modelo racional-compreensivo de H. Simon, o problema é detalhado. Esta 

abordagem analisa o problema de uma forma ampla com grande riqueza de detalhes, para que 

se possa conhecê-lo profundamente, mas isto pode ocasionar um excesso de informações 

dificultando a tomada de decisão. As alternativas são analisadas, “a seleção da alternativa a 

ser adotada é feita a partir de uma análise abrangente e detalhada de cada uma de suas 

consequências”. (RUA, 1998, p.10).  

                                                 
8
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) Nucleo de Estudos de Políticas Públicas 

(NEPP) . Abordagens Metodológicas em Políticas Públicas. Caderno nº 05, Campinas-SP, 1988. 
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Os dois modelos elencados possuem deficiências em seus procedimentos, mas um 

terceiro modelo foi proposto através da união dos pontos positivos destes modelos anteriores, 

o mixed-scanning defendido por Etzioni (1967). Neste terceiro modelo as decisões são 

separadas em ordinárias ou incrementais e fundamentais ou estruturantes e de acordo com a 

abordagem de cada uma delas pode-se utilizar mais do modelo incremental ou mais do 

modelo racional-compreensivo. 

Outros modelos existentes são utilizados para a análise de políticas públicas, dentre 

estas abordagens, as teorias Marxistas e Pluralistas têm como foco a sociedade. Os “inputs” 

das políticas públicas se originam das demandas vindas da sociedade e as políticas são 

geradas através da pressão que os grupos de interesse fazem sobre o Estado. No modelo 

pluralista o Estado é considerado um personagem neutro e no modelo Marxista são mais 

relevantes as lutas de classes. 

Outro modelo que começou a ter grande uso nos anos 80 do século XX foi o 

Neoinstitucionalismo, teoria essencial para a Ciência Política contemporânea, e de acordo 

com Hall e Taylor (2003): “há pelo menos três métodos de análise diferentes:” o 

neoinstitucionalismo histórico, sociológico e racional, mas apesar dessa divisão a teoria tem 

um núcleo teórico comum: todos os três ramos veem a instituição como a única e mais 

importante variável para a explicação da política (NASCIMENTO, 2009). Esta será a teoria 

mestra que irá dar sustentação a este trabalho. Segundo Frey: (2000, p.231) “O 

neoinstitucionalismo salienta a importância do fator institucional para a explicação de 

acontecimentos políticos concretos”, ele produz importantes aspectos analíticos para as 

pesquisas, ampliando os horizontes dos estudos na área, fornece elementos valiosos para o 

estudo de caso, “o neoinstitucionalismo contrapõe-se às teorias de que a ênfase analítica está 

na sociedade (ROCHA, 2005, p.17). 

A teoria neoinstitucionalista tem como foco central o Estado, é ele que passa a 

explicar a natureza das políticas governamentais com certo grau de importância e privilégios 

diante dos grupos de interesse, pois ele não se submete simplesmente às demandas localizadas 

na sociedade, sejam das classes ou dos grupos de interesse. As ações implementadas pelo 

Estado tentam reproduzir o controle de suas instituições sobre a sociedade reforçando sua 

autoridade e seu poder político.  

Esta teoria parte do princípio de que as instituições importam, elas são a causa das 

mudanças nas políticas, devido ao controle que elas exercem sobre um recurso de poder 

privilegiado, que é o acesso diferenciado à informação. Elas moldam a ação, podendo ser 

considerada como uma variável independente no processo político. Estudos sobre políticas 
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devem ter como ponto de partida as instituições, “pois quando o foco analítico parte delas, a 

análise política é melhor conduzida.” Para a análise das mudanças deve-se buscar as causas na 

alteração das regras e nos procedimentos de implementação destas (NASCIMENTO, 2009). 

No neoinstitucionalismo, o Estado tem posição central e as instituições são em grande 

parte as maiores responsáveis pelas mudanças nas políticas públicas. A ação social é 

determinada por elas, e não meramente pelo somatório das preferências individuais de acordo 

com o behaviorismo. Um dos fatores que pode explicar melhor a influência das Instituições 

nas políticas é que normalmente os outputs são diferentes dos inputs, algo acontece dentro da 

“caixa preta” das instituições que mudam as políticas. Foi usado este termo: “caixa preta”, 

porque estes acontecimentos que influenciam os resultados muitas vezes não são visíveis. 

Segundo Rocha (2005): “o neoinstitucionalismo propõe uma teoria de médio alcance, 

voltada para os estudos empíricos”. O modelo neoinstitucionalista é o mais adequado para a 

análise de políticas públicas, principalmente para o estudo da mudança institucional, como é o 

caso da pesquisa em questão, se comparado com os modelos marxista e pluralista.  

No modelo neoinstitucionalista alguns pontos são considerados essenciais para 

explicar o surgimento de uma política. Um deles é que os burocratas da instituição têm grande 

influência na criação das políticas e o outro é que o que determina os rumos das novas 

políticas são as políticas anteriores. 

A política de educação profissional no Brasil é centenária, e uma das hipóteses para a 

criação dos Institutos Federais é que ocorreu através da dinâmica da própria política ao longo 

desse período. Outros fatores podem ter contribuído para este acontecimento, alguma 

oportunidade pode ter surgido em um determinado momento, ou alguma “janela” pode ter 

sido aberta na dinâmica do processo político para que fossem criados os Institutos Federais. 

Neste caso, para a análise da criação dos Institutos Federais, de acordo com as 

características de sua criação, a proposta surgiu através do governo e o seu nascimento se deu 

através de uma Lei. No estudo de caso vamos perceber que o Estado foi o ator que comandou 

o processo o tempo todo. Os Institutos Federais foram criados no âmbito do poder legislativo 

através de uma Lei específica (Lei nº 11.892/2008) e foram implementados no âmbito do 

poder executivo. Os servidores das instituições que já existiam puderam opinar, ou seja, a 

transformação era facultativa, mas o Estado deixou implícito que quem optasse pela não 

transformação incorreria em escassez de recursos. Então foi o Estado que ditou as regras do 

jogo, ele foi o elemento central, de acordo com a teoria neoinstitucionalista. 
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2 NASCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A Rede Federal de Educação Profissional surgiu no Regime Republicano Brasileiro, 

época de grandes conflitos, mas ao mesmo tempo de grandes expectativas para o País.  

Nesse período turbulento de consolidação da República a economia agrário-

exportadora do país começava a perder forças, dando lugar à industrialização nas cidades e 

consequentemente, dava-se início a migração dos moradores da zona rural para as cidades 

fazendo com que sua população aumentasse consideravelmente. 

Não havia trabalho suficiente para todas as pessoas que chegavam às cidades, alegava-

se que essas pessoas viviam no ócio e causavam o medo na elite da época, pois temia-se o 

aumento do crime (KUNZE, 2009). 

Nesse período de consolidação do Regime Republicano, a educação foi considerada 

um dos principais pilares para que os novos princípios governamentais se concretizassem, e 

também um dos mecanismos para que se evitassem revoltas contra o Governo. (ibid) 

Mesmo que constitucionalmente esse tipo de ensino não fosse responsabilidade da 

União, o Governo Federal deu atenção especial a ele, pois era preciso treinar os operários para 

a grande demanda por mão-de-obra que surgia com o aumento das indústrias. Era preciso 

alavancar o desenvolvimento do país através do novo Regime, então em virtude da 

necessidade proeminente: 

 

Em 23 de setembro de 1909 o Presidente da República Nilo Procópio 

Peçanha expediu o Decreto nº 7.566 que criou em cada capital do país uma escola de 

aprendizes artífices, formando-se com isso uma rede federal de educação 

profissional composta por várias escolas congêneres de ofícios. (KUNZE, 2009, 

p.13).  

 

No governo da oligarquia cafeeira, a elite determinava que o trabalho operário nas 

fábricas ficasse a cargo dos desprovidos de fortuna que se amontoavam nas cidades vivendo 

no ócio e perturbando a paz. Havia a necessidade de arranjar ocupação para os desfavorecidos 

da fortuna
9
 ao passo que para os filhos da privilegiada elite deveriam ser reservados os 

estudos de cunho intelectual, para que decidissem os rumos do país. 

O objetivo das Escolas de Aprendizes Artífices era oferecer o ensino de ofícios 

referentes às especialidades industriais de cada Estado. O Governo Federal iria implantar 

                                                 
9
CONSELHO DE DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO. Manifestação do 

CONCEFET sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Brasília, v.1, n.1, p146-157, jun. 

2008. 
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essas escolas em cada Estado, em prédios próprios, ou em prédios cedidos pelo Governo local 

caso não os possuísse. Os Estados deram grande prioridade ao projeto do Governo Federal e 

no ano de 1910 foram inauguradas 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes Artífices, sendo a da 

Capital do Estado de Mato Grosso uma das primeiras a ser inaugurada, juntamente com a dos 

Estados do Piauí e Goiás (KUNZE, 2009). 

Após 20 (vinte) anos de criação dessas Escolas de Aprendizes Artífices, elas deram 

lugar aos Liceus Industriais, sem alterar seus objetivos principais. Em 1942 surgem as Escolas 

Industriais e Técnicas com o objetivo de oferecer formação profissional em nível equivalente 

ao do secundário. Foi nesta fase que importantes mudanças aconteciam na economia 

brasileira, que começava a sair da atividade agro-exportadora para a atividade industrial.  

No ano de 1959 as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias
10

 e 

passam a ser denominadas Escolas Técnicas Federais, ou Escolas Agrotécnicas Federais. Esta 

mudança proporcionou mais autonomia didática e de gestão a elas e colaborou para o 

momento de transição pelo qual a economia do país estava passando. Este acontecimento fez 

com que a formação de mão-de-obra aumentasse em atendimento ao crescimento das 

indústrias e foi neste cenário com grandes promessas de desenvolvimento que em 1971, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação torna, de maneira compulsória, técnico-profissional todo o 

currículo do segundo grau. 

 O crescimento acelerado da indústria (entre 1955 e 1961, a produção do setor cresceu 

80% destacando-se as indústrias de aço, mecânicas, elétricas, de comunicações e de 

equipamentos de transportes
11

), necessitava de mão-de-obra técnica urgente, o que fez com 

que o governo federal priorizasse esse tipo de ensino de nível técnico, tanto de segundo grau, 

como de nível superior, com a criação das Escolas Técnicas Federais. 

Em 1978 três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) 

transformaram-se em Centros Federais de Educação Tecnológica com as peculiaridades de 

formar engenheiros de operação e tecnólogos. Mais tarde outras Escolas Técnicas também 

foram transformadas em CEFETs, principalmente por causa da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/71 e através do Decreto nº 2.208/97 que regulamenta os artigos 

da nova LDB, que tratam especificamente da educação profissional.  

                                                 
10

 art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 200/1967, estabelece que uma autarquia é “o serviço autônomo, criado por 

lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 

Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”. 
11

 PORTAL BRASIL. Os Presidentes e a República. Disponível em.: 

http://www.portalbrasil.net/politica_presidentes_juscelino.htm. Acesso em 22.06.2012 

http://www.portalbrasil.net/politica_presidentes_juscelino.htm
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Essas transformações foram ocorrendo ao longo do tempo em decorrência da expansão 

da indústria no Brasil e da necessidade urgente de formar técnicos para trabalhar nas fábricas 

que careciam de mão-de-obra. A nova concepção de economia com a globalização fez 

surgirem os Centros Federais de Educação Tecnológica para que pudessem dar suporte à 

introdução de novas tecnologias nas indústrias. 

O crescimento do ensino de nível superior profissionalizante começou a se 

desenvolver nos CEFETs, e hoje está se consolidando nos Institutos, que oferecem um ensino 

abrangente em vários níveis. A Rede Federal de Ensino Profissionalizante completou cem 

anos de existência em 2009 e ao longo deste período, até a transformação em CEFETs, a Rede 

Federal cresceu, ganhou mais autonomia, o que trouxe muitos benefícios para as regiões onde 

estão localizadas as unidades de ensino, com ampliação e atualização de cursos. O 

oferecimento de mais vagas agora com a nova transformação em Institutos Federais. 

 

 

 

3 A CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

 

“Em 20 de novembro de 1996, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacão 

Nacional-LDB), dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo próprio.”
12

 A partir deste 

fato uma nova mudança começa a ser idealizada para as instituições desta rede de ensino. 

Um ano antes de completar cem anos de existência, uma transformação de grande 

nível começou a tomar corpo na Rede Federal de Educação Profissional, o surgimento do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) lançado pelo Ministério da Educação em abril 

de 2007. Apelidado de PAC da Educação, é um programa de ações para diversas áreas do 

setor educacional. Ambicioso, este programa é composto por 10 (dez) linhas mestras que vão 

desencadear ações em cada uma delas, essas linhas são: o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB); o Plano de metas “compromisso todos pela educação;” a provinha 

Brasil; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB); computadores em todas as escolas; piso salarial e 

universidade para o professor; mais creches; ensino profissionalizante; ensino superior e 

                                                 
12

 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO. Linha do Tempo. Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf. Acesso em 

22.06.2012 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf.%20Acesso%20em%2022.06.2012
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf.%20Acesso%20em%2022.06.2012


28 
 

alfabetização de jovens e adultos. No item ensino profissionalizante a intenção é aumentar o 

número de unidades de ensino técnico em cidades-polo de todas as regiões do país e os cursos 

serão ofertados respeitando o potencial de desenvolvimento de cada uma dessas regiões.
13

 Um 

dos pontos principais foi a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

objetivando oferecer educação pública profissional e tecnológica em todos os níveis e 

modalidades, fortalecer os arranjos produtivos locais e promover a integração e a 

verticalização da educação profissional, desde a educação básica até a educação superior, 

otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.  

A criação dos Institutos Federais marca uma nova era na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Antes da criação desses entes a rede era dividida em várias 

instituições com diferentes identidades. As unidades existentes antes da transformação 

passaram de forma automática à condição de campus dos Institutos Federais, eles foram 

criados através da transformação de Escolas Técnicas - ETFs e Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETs. O ensino superior tecnológico ganha uma dimensão mais ampla nos 

Institutos Federais, onde o aluno tem a oportunidade de iniciar sua formação técnica no ensino 

médio e somar conhecimento até a pós-graduação, de acordo com o Conselho de Dirigentes 

dos Centros Federais de Educação: 

 

  Os Institutos Federais apresentam uma característica ímpar dentre as 

instituições educacionais: é a flexibilidade curricular de verticalização da formação 

do estudante a partir da educação de nível médio integrada à educação profissional 

de nível técnico e essa articulada com a graduação tecnológica, com as 

especializações e com a pós-graduação. (2008, p.116) 

 

A verticalização do ensino dentro de uma mesma instituição possibilita que os 

recursos humanos e financeiros sejam otimizados, pois todos os níveis desde o ensino técnico 

de nível médio até o ensino profissionalizante da pós-graduação poderá usar da mesma 

estrutura institucional, os mesmos laboratórios, pessoal de apoio técnico-administrativos, 

aliando a teoria com a prática em todos os níveis.  

Os Institutos ganharam status de universidade, ou seja, para efeitos de avaliação e 

supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 

equiparados às Universidades Federais, e oferecem cursos de formação ampla voltados para o 

setor produtivo propiciando o desenvolvimento local em maior escala. 

                                                 
13

 PDE – Por dentro de Plano de Desenvolvimento da Educação. Educar para Crescer. 2012 Disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/pde-299348.shtml?page=page9. Acesso em 25.06.2012. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/pde-299348.shtml?page=page9
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No decorrer do tempo entre os anos de 1909 até 2002, na Rede Federal de Educação 

Profissional foram autorizadas apenas a criação de 140 novas unidades de ensino no país. 

Entretanto, no período de 2003 a 2010 foram criadas mais 214 novas unidades federais de 

ensino profissionalizante, uma ampliação de 150% em apenas oito anos.
14

  

 Esta nova Instituição de ensino agora unirá: educação sistêmica, desenvolvimento e 

territorialidade, de acordo com o PDE (2007): 

 

A missão do Instituto no que se refere à educação e trabalho se resume 

em “ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo e 

investigativo, em todos os níveis e modalidades, sobretudo de nível médio; orientar 

a oferta de cursos em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais. 

 

Isto significa que o aluno que ingressar nesta Instituição poderá ter uma educação de 

nível médio aliada ao ensino profissionalizante se tornando apto ainda nesta fase a exercer 

uma profissão no mercado de trabalho e ainda poderá ter uma formação superior com os 

cursos de tecnólogos e se especializar até o nível de doutorado no ensino da pós-graduação. 

Cada uma dessas Instituições irá proporcionar um maior desenvolvimento local à medida que 

forma a mão-de-obra necessária para a demanda específica da sua região.  

No período que antecede a criação dos Institutos Federais, a Rede Federal era formada 

pelas Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e os Centros Federais de Educação 

Tecnológica, espalhadas pelas várias regiões do país. Apesar de ter mais de uma Instituição 

no mesmo estado elas existiam de forma independente uma da outra e o Decreto nº 6.095 de 

24 de abril de 2007 estabeleceu diretrizes para o processo de integração: 

 

“Art. 1º O ministério da educação estimulará o processo de reorganização 

das instituições federais de educação profissional e tecnológica, a fim de que atuem 

de forma integrada regionalmente, nos termos deste Decreto.” 

 

De acordo com o Decreto o processo de integração das instituições de ensino foi 

iniciado através de acordos entre as referidas instituições e a adesão a proposta de integração 

era voluntária. O decreto também define o modelo sob o qual os Institutos deveram constituir-

se e de acordo com a legislação específica os Institutos Federais teriam estruturas multicampi, 

com gestão orçamentária e financeira descentralizada; cada campus corresponderia a uma 

unidade descentralizada da nova instituição. 

                                                 
14

O Plano de Desenvolvimento da Educação. Razões, Princípios e Programas. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm. Acesso em 29/06/2012. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm
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No mês de dezembro do mesmo ano, o Ministério da Educação, através de sua 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), publicou a Chamada Pública nº 

002/2007 com o objetivo de acolher e analisar as referidas propostas de integração das 

instituições ao novo tipo organizacional. A Chamada Pública continha as diretrizes a serem 

seguidas para a elaboração do documento de união das instituições. Os Institutos poderiam ser 

constituídos por Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais de cada Estado, “mediante integração 

de duas ou mais Instituições Federais de educação profissional e tecnológica de um mesmo 

estado.”
15

 

As Instituições tinham um prazo de 90 (noventa) dias para apresentar as propostas de 

adesão. Após selecionar as propostas, a SETEC iria dar base à confecção de um único 

documento legal de criação dos Institutos para todos os Estados. 

Para o Estado de Mato Grosso, a Chamada Publica em seu anexo I previu a criação de 

apenas 1 (um) Instituto, mas para alguns Estados estava previsto a criação de 2 (dois) ou mais 

Institutos, como é o caso de Minas Gerais, que foi contemplado com 4 (quatro) Institutos. 

Segundo Otranto (2010), as Escolas Agrotécnicas Federais viam a transformação em 

Instituto com grandes desconfianças, medos e incertezas quanto ao futuro. Um dos 

argumentos contrários era o medo de perderem sua identidade uma vez que o seu foco sempre 

foi o ensino médio, algumas escolas manifestavam o interesse em se transformar em CEFETs.  

Já os CEFETs alimentavam o sonho de se transformarem em Universidades 

Tecnológicas, mas a transformação em IFE pelos CEFETs foi mais bem aceita do que nas 

Escolas Agrotécnicas Federais, pois eles já tinham se transformado em Instituições de nível 

superior em 2004 através dos Decretos nº 5.224 e 5.225 de 2004 e por se considerarem como 

Instituições que iriam ser a “cabeça” do Instituto, onde provavelmente se constituiria a 

Reitoria da nova Instituição. 

De acordo com alguns autores e autoridades do governo, a forma como estão 

estruturados os Institutos prevê otimização dos custos e total controle da nova instituição, o 

que pode acarretar uma fiscalização e um direcionamento mais eficaz na subordinação da 

educação por ela ministrada desde já pelos docentes, discentes e técnico-administrativos. “O 

Instituto Federal é hoje, mais que um novo modelo institucional é a expressão maior da atual 

política pública de educação profissional brasileira.” (OTRANTO, 2010 p. 12). 

       

                                                 
15

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Departamento de Políticas e 
Articulação Institucional. Chamada Pública MEC/SETEC nº 002/2007. Brasília. 2007 
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4 PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS NA POLÍTICA 

 

4.1 O GOVERNO LULA E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Em 1996 ainda no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) a Lei nº 9.394 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) dedicou um capítulo específico à Educação 

Profissional, mas não foi suficiente para reconstruí-la como política pública de ensino. No 

período de 1995 a 2002 o Brasil foi governado por FHC. Seus mandatos foram em número de 

dois marcados pelo individualismo e formação de competências voltadas para a 

empregabilidade. (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

O Decreto nº 2.208 de 1997, criado neste governo, trouxe o ensino profissional de 

forma separada do ensino básico. No artigo 5º ele dispõe: “a educação profissional de nível 

técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 

oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” o que não atendeu de forma 

satisfatória a sociedade que a partir deste ano começou a cobrar uma reestruturação na LDB 

(ibid). 

O que se esperava para o governo Lula, que governou o país também por dois 

mandatos, no período de 2003 a 2010, era uma ação integrada entre princípios da ciência, 

trabalho e cultura, uma transformação estrutural na educação, uma política consistente de 

integração entre educação básica e profissional, articulando os sistemas federal e estadual, 

mas o que ocorreu foi o nascimento de alguns programas focais e contingentes e o próprio 

Ministério da Educação deu inicio à fragmentação e não priorizou a reintegração entre Estado 

e União (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

 Dentre as propostas de campanha eleitoral do governo Lula para a educação 

profissional estava a revogação do decreto nº 2.208 de 1997 e o redirecionamento dos 

recursos do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) para os segmentos 

públicos. Este programa é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que tem por 

objetivo a implantação da reforma da educação profissional determinada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. Os investimentos do programa destinam-se à construção, 

reforma e ampliação das escolas, entre outros. O PROEP é objeto do acordo de empréstimo 
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entre o ministério da educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cada 

um contribui com cinquenta por cento do valor do programa.
16

 

No governo FHC os recursos do programa estavam em parte voltados para a iniciativa 

privada e o governo Lula tentou trazer esses recursos para a esfera pública através de alguns 

projetos como: Escola de Fábrica e o PROJOVEM ambos programas financiados com 

recursos do PROEP. 

O decreto nº 5.154 de 2004 que revogou o decreto anterior trouxe um pequeno avanço 

quando em seu artigo 4º ele menciona que a educação profissional técnica de nível médio será 

desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, esta articulação se dará de forma 

integrada na mesma instituição contando com matrícula única para cada aluno. Essa alteração 

representa um ganho para o ensino profissional, reforçando a sua identidade que passa a 

integrar o currículo do aluno de forma conjunta diminuindo os transtornos burocráticos na 

hora da matrícula. 

O discurso no início do governo Lula, através do MEC, seria o de reconstruir a 

educação profissional como política pública, mas as ações não ocorreram de forma estrutural. 

(FRIGOTTO, CIAVATA e RAMOS, 2005, p.1089) O que houve foram algumas mudanças 

institucionais de forma desorganizada e sem planejamento principalmente no que tange a 

estrutura física e o quantitativo de pessoal. Para atender a demanda do serviço, o governo 

injeta recursos nas instituições de ensino profissional, mas elas não têm pessoal suficiente 

para executar estes recursos que às vezes acabam sendo devolvidos no final do exercício 

financeiro
17

. 

Outro objetivo do governo Lula foi ampliar o ensino profissionalizante para o ensino 

superior, esta tendência vem sendo confirmada através da transformação da Rede de Escolas 

Técnicas em CEFETs e posteriormente em Institutos Federais. Os Institutos Federais são 

instituições de ensino superior equiparadas às Universidades e estão em pleno processo de 

expansão. Vários campi estão sendo implantados nas cidades polo das regiões brasileiras, mas 

esta expansão não está levando em conta a carreira dos servidores docentes e técnico-

                                                 
16

 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. Programas Concluidos. 

Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-concluidos-proep  Acesso em 02.02.2012. 
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 Constatações feitas através da análise dos Relatórios de Prestação de Contas Anuais das instituições 

mencionadas  no estudo de caso desta pesquisa. 
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administrativos e os seus sindicatos estão deflagrando movimentos de greves por todo o país 

em busca de reestruturação na carreira e correções salariais
18

. 

 

4.2 UM COMPARATIVO ENTRE OS CEFETS, CRIADOS NO INÍCIO DO 

GOVERNO FHC E OS INSTITUTOS FEDERAIS, CRIADOS NO GOVERNO LULA. 

 

A Lei nº 8.948 de 08 de dezembro de 1994, instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica, integrado pelas instituições de Educação Tecnológica, vinculadas ou 

subordinadas ao Ministério da Educação e do Desporto e Sistemas congêneres dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, com o objetivo de permitir melhor articulação da Educação 

Tecnológica, em seus vários níveis, entre suas diversas instituições, entre estas e as demais 

incluídas na Política Nacional de Educação, visando o aprimoramento do ensino, da extensão, 

da pesquisa tecnológica, além de sua integração com os diversos setores da sociedade e setor 

produtivo. 

Esta Lei transformou as Escolas Técnicas Federais, já existentes em Centros Federais de 

Educação Tecnológica, cada um foi implantado através de Decreto próprio, porque foram 

criados nos Estados em datas diferentes um do outro, situação diferente da criação dos 

Institutos Federais, pois estes foram criados ao mesmo tempo através de uma única lei. 

O Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – CEFET-MT foi 

implantado através do Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no Diário 

Oficial da União de 19 de agosto de 2002, pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso 

e o seu Ministro da Educação Paulo Renato Souza. 

Após 14 (catorze) anos de criação dos Centros Federais de educação tecnológica 

CEFETs, em 29 de dezembro de 2008, foi publicada a Lei Nº 11.892, que instituiu a Rede 

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

Educação, Ciência e Tecnologia. A Rede é composta pela Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR, os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ) o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

(estes não quiseram aderir aos Institutos, pois pretendiam transformar-se em Universidades 

Tecnológicas como aconteceu com o CEFET-PR) e os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

                                                 
18

 Após a criação dos Institutos, o SINASEFE –Sindicato Nacional dos Servidores Federais 

da Educação Básica, Profissional e Tecnológica deflagrou greve em dois anos consecutivos: 2011 e 2012. 
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Os CEFETs foram sendo implantados paulatinamente com maior planejamento de 

forma que puderam se ajustar melhor a realidade de cada instituição em cada Estado 

brasileiro, diferente dos Institutos que foram criados todos ao mesmo tempo e foram sendo 

implantados às pressas sem o devido planejamento que uma expansão deste porte requer. 

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) foi criado mediante integração dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET-Cuiabá) e da Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres (EAFC-MT). Essas unidades de ensino que se integraram para formar uma nova 

Instituição passaram de forma automática à condição de campus da mesma, sendo CEFET-

MT (transformou-se em Campus Cuiabá), CEFET-Cuiabá (transformou-se em Campus São 

Vicente), EAFC-MT (transformou-se em Campus Cáceres). 

O IFMT é composto atualmente por 11 (onze) campi, com previsão de implantação de 

mais 3 (três) até o ano de 2014, os que já estão implantados são: Campus Cuiabá, Campus 

Bela Vista, Campus São Vicente, Campus Rondonópolis, Campus Pontes e Lacerda, Campus 

Barra do Garças, Campus Juína, Campus Confresa, Campus Pontes e Lacerda, Campus 

Campo Novo do Parecis e Campus Sorisso e nos próximos anos, previsão para a criação dos 

Campi Várzea Grande, Alta Floresta e Primavera do Leste. Cada campus leva o nome da 

cidade em que está implantado, com exceção dos campi Bela Vista que é o nome de um bairro 

de Cuiabá e o Campus São Vicente que tem este nome porque está localizado na Serra de São 

Vicente e pertence ao município de Santo Antonio do Leverger. 

Na criação dos CEFETs não houve consulta pública. A lei que os implantou fez isso 

transformando as Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais em CEFETs. Já a lei que criou os 

Institutos foi passível de consulta prévia nas instituições, provocando grandes debates acerca 

das vantagens e desvantagens em transformar-se em Institutos. Aparentemente os mesmos 

foram criados de uma forma mais democrática quando comparamos com a criação dos 

CEFETs. 

A Lei que criou os CEFETs apenas alterou a denominação das instituições que já 

existiam, transformou as Escolas Técnicas em CEFET, e a Lei dos Institutos criou uma nova 

estrutura organizacional, agregou instituições com diferentes identidades, sua estrutura ficou 

semelhante à das Universidades Federais com muitas características em comum 

principalmente no que se refere à regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos 

cursos de educação superior. Os Institutos exercerão o papel de instituições acreditadoras e 

certificadoras de competências profissionais.  
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Os CEFETs diferenciavam-se das Universidades porque descreviam o ensino superior 

como sendo uma continuidade do ensino técnico de segundo-grau, eram vistos como 

instituições de ensino técnico de segundo grau, apesar de possuírem cursos de nível superior. 

Dentre as características regulamentares dos CEFETs, a expansão da oferta de educação 

profissional mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União somente 

poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não-governamentais, que seriam responsáveis pela manutenção e gestão dos 

novos estabelecimentos de ensino nos CEFETs e nos Institutos. O próprio governo 

estabeleceu a criação dos campi e vem fortalecendo a rede aumentando as unidades em cada 

Estado. 

Na estrutura dos Institutos, as unidades de ensino anteriores à sua criação que aceitaram 

a adesão passaram de forma automática à condição de campus da nova instituição. 

Percebemos nos Institutos um maior esforço em expandir a educação superior, pois segundo a 

lei é objetivo dos Institutos a verticalização da educação ampliando os cursos de nível 

superior em graduação, especialização, mestrados e doutorados apesar de ainda reservar 50% 

de suas vagas para cursos de nível médio integrado para os concluintes do ensino fundamental 

e para o público da educação de jovens e adultos. Fica clara a intenção do governo de 

fortalecer os Institutos como instituições de nível superior voltadas para a área tecnológica.          

 

 

     

 

4.3 ORGANISMOS FINANCIADORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E UM 

COMPARATIVO ENTRE O CUSTO-ALUNO DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL 

X INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL. 

 

O Banco Mundial (BM) começou a atuar na educação, tendo como uma de suas 

prioridades o ensino técnico na época em que a indústria em nosso país começou a se 

expandir, aumentando o seu potencial e necessitando de mão-de-obra urgente, por volta de 

1960. Posteriormente, em 1980 ele começou a atuar auxiliando na cobrança da dívida externa. 

Alguns estudos desenvolvidos pelo BM sobre educação em alguns países em 

desenvolvimento identificaram que estes países davam muita ênfase ao ensino superior 

“gerando uma síndrome de qualificação” (PSACHAROPOULOS, 1980 apud Siqueira 2004, 

p. 02) na população, pois as universidades formavam uma grande massa de alunos todos os 
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anos e o mercado de trabalho não conseguia absorver este contingente e essas pessoas 

acabavam ficando desempregadas. Um outro problema são os custos do governo para manter 

estas universidades públicas, elas custam muito caro. (ibid) 

Outros estudos foram feitos, (WOLFF, 1984; PSACHAROPOULOS; JIMENEZ; 

TAN, 1986 apud Siqueira, 2004), tendo por base o custo-benefício nos investimentos em 

educação e identificou-se que o ensino básico era o que apresentava os menores custos e 

maiores benefícios sociais para o país, proporcionando redução das taxas de mortalidade 

infantil, desnutrição infantil e aumento de renda familiar. 

Foram apontadas algumas críticas ao modelo de universidade de pesquisa, 

“considerada caríssima e inadequada às necessidades e aos recursos dos países pobres” (ibid, 

p 06). Surgiram também ideias de criação de instituições de ensino superior não 

universitárias. 

A ajuda internacional aos países em desenvolvimento é produtiva quando o país possui 

boas políticas voltadas em benefício dos pobres e instituições com modelos gerenciais 

eficientes. Siqueira (2004) aponta:  

 

A comunidade internacional comprometeu-se a aumentar a transferência 

de recursos dos países desenvolvidos e com melhores políticas aos países em 

desenvolvimento, desde que o dinheiro seja acompanhado de reformas políticas e 

institucionais. 

 

A criação dos Institutos Federais pode ser considerada como um dos resultados da 

pressão destes organismos internacionais, que impõe certas condições para que os Governos 

possam receber esses financiamentos. A intenção do governo Lula, como já foi mencionado 

anteriormente, era transformar a educação profissional em política pública, pois fica evidente 

que a comunidade internacional irá priorizar investimentos aos países que possuírem as 

melhores políticas na área educacional.  

O governo precisava expandir a oferta de ensino superior, mas com baixos custos e 

dessa forma com a criação dos Institutos os recursos poderam ser otimizados, ou seja, melhor 

aproveitados e melhor controlados pelo governo com este novo modelo de instituição. 

Estudos apontam que de acordo com a sua proposta político-educacional-financeira as 

instituições de educação superior que oferecem cursos técnicos apresentam custo-aluno 

inferior ao das universidades sob a alegação de que estes cursos seriam mais flexíveis, 

portanto mais integrados ao sistema produtivo, e de menor custo que o universitário 

tradicional (OTRANTO, 2010). 



37 
 

Desde a Criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica em 2002, houve um 

real aumento na provisão de recursos do Governo Federal para as instituições de educação 

profissional. As unidades federais localizadas no Estado de Mato Grosso, aquelas que se 

uniram criando o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, no 

período de 2001 a 2006, tiveram os seguintes aportes de recursos: o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso, atual Campus Cuiabá teve cerca de 57,14% de 

aumento, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, atual Campus São Vicente 

teve cerca de 59,45% de aumento e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, atual Campus 

Cáceres 66,36% de aumento
19

. 

Uma das medidas do PDE é em relação à educação superior, ampliando o acesso, 

inclusive incentivando as Universidades a abrirem ou ampliarem cursos noturnos e reduzirem 

o custo-aluno. Outra medida para ampliar o acesso e reduzir custos é o oferecimento de 

educação a distância que vem aumentando a cada ano, mais de 2,5 milhões de brasileiros 

estudaram em cursos com metodologias à distância no ano de 2007, segundo o levantamento 

feito pelo Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (AbraEAD), em 

sua edição 2008, um em cada 73 brasileiros estuda a distância.
20

 O sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), lançado pelo Ministério da Educação em 2005 com o objetivo de 

democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito no país tem 

como meta até 2013 ampliar sua rede de cooperação para atender a 800 mil alunos/ano.
21

 

 A verticalização da educação e a maior oferta de ensino superior nos Institutos Federais 

funcionam como uma estratégia de diminuição de custos pelo governo, pois investindo nas 

universidades o governo gasta mais, pois elas necessitam de mais laboratórios, equipamentos, 

pessoal etc.  

Neste capítulo irei comparar o custo-aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, ao 

custo-aluno do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, antigo CEFETMT e 

atual Campus Cuiabá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

– IFMT no período de 2007 a 2011. Ambas são instituições federais de ensino superior 

localizadas no Estado de Mato Grosso. Esta comparação será feita com os dados extraídos dos 

respectivos relatórios de prestação de contas destas instituições no período referido. 

 

                                                 
19

 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Orçamentos Anuais. Leis orçamentárias 

anuais. Disponível em:˂http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=50&sub=213&sec=8 ˃  Acesso em 

18 Nov. 2011. 
20

 Disponível no sitio:  http://www.abraead.com.br/. Acesso em 22.10.2012. 
21

 Disponível no sitio: http://www.uab.capes.gov.br/. Acesso em 22.10.2012 

http://www.abraead.com.br/
http://www.uab.capes.gov.br/
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A decisão TCU nº 408/2002 determinou que as Instituições Federais de 

Ensino Superior IFES informassem nos seus relatórios de gestão um conjunto de 

indicadores operacionais que possibilitasse a avaliação do desempenho operacional 

da Instituição pelo tribunal.
22

(RELATORIO DE GESTÃO, IFMT,2007) 

 

 Existem metodologias diferentes para o cálculo do custo-aluno entre as instituições de 

ensino superior. Tanto no Brasil como no exterior, ao se comparar estes custos de uma 

instituição para outra, é necessário ter o cuidado de verificar se a metodologia utilizada foi a 

mesma para que não haja grandes distorções nestas comparações. 

A metodologia recomendada pelo Tribunal de Contas da União – TCU para o cálculo 

do custo-aluno é feito a partir dos gastos realizados pelas instituições. “Para o tribunal não faz 

diferença se as despesas são com atividades de ensino ou outras executadas pela instituição de 

ensino superior, como prestação de serviços e programas de extensão, por 

exemplo.”(SOARES e CERICATO, 2005). 

 

 

Tabela 1 

 

Índice: custo corrente x aluno 

Ano UFMT(R$)(1) CEFET-MT/Campus Cuiabá - 

IFMT(R$) 

2007..... 12.271,62 8.145,16 

2008..... 15.081,29 6.791,25 

2009..... 13.636,90 20.147,55 

2010..... 16.937,37 8.606,79 

2011..... 15.664,34 8.372,05 

Fonte: Relatórios de prestação de contas anuais do IFMT e UFMT 

Nota: (1): este cálculo é feito através da divisão das despesas das Instituições pelo numero de matrículas, 

excluídas as despesas do Hospital Universitário Julio Muller - HUJM mantido pela UFMT 

 

 

Talvez possa ser inviável esta comparação, devido às diferenças entre as duas 

instituições em número de matrículas, estrutura física etc. A Universidade é maior nestes 

aspectos quando comparada ao antigo CEFET-MT. O custo aluno é calculado através da 

seguinte fórmula: despesas correntes divididas pelo número de matrículas, então ele significa 

que independente do tamanho da instituição o resultado desse cálculo é o valor que cada aluno 

representa de custo para o governo dentro daquela determinada instituição.  

                                                 
22

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. Relatório de 

Gestão, Cuiabá-MT. 2007 a 2011. 
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Podemos perceber através da tabela acima que os custos da instituição de ensino 

profissional são bem menores do que os custos da Universidade Federal corroborando o que 

os estudos anteriores já apontavam, com exceção do ano de 2009, em que o CEFET-MT fez a 

transição para IFMT, mas nos anos posteriores o custo se manteve proporcional ao dos anos 

de 2007 e 2008. 

 

5 ESTUDO DE CASO: A CRIAÇÃO DO IFMT 

 

A metodologia utilizada para o estudo de caso IFMT que busca responder às 

perguntas: Porque os Institutos Federais foram criados e como se deu a implementação desta 

política? Trabalha com quatro unidades (instituições) de análise sendo: Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres – EAFC-MT atual campus Cáceres, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso – CEFET-MT atual campus Cuiabá, Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá – CEFET-Cuiabá atual campus São Vicente e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT criado em 2008 através 

da junção das três instituições citadas anteriormente. 

A principal fonte utilizada para a coleta de dados foram os relatórios de prestação de 

contas anuais destas instituições do período de 2006 a 2011. Esta fonte de dados foi 

selecionada por ser um dos documentos que reúne o maior número de informações de vários 

aspectos institucionais no decorrer do exercício financeiro, aspectos estes relacionados à 

gestão dos recursos, quadro funcional e principalmente dados acadêmicos e índices etc.  

 Uma das ferramentas utilizadas foram as entrevistas “que é uma das técnicas de coleta 

de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais (...) pode-se afirmar que parte 

importante do desenvolvimento das ciências sociais nas últimas décadas foi obtido graças à 

sua aplicação” (GIL, 2009, p. 109).  

As entrevistas foram realizadas com servidores representantes das três ex-autarquias 

que participaram de uma comissão que analisou a proposta do governo federal para a 

transformação em Instituto Federal, bem como representantes do sindicato dos servidores 

federais da educação básica, profissional e tecnológica, tanto professores como técnico-

administrativos – SINASEFE. Os servidores entrevistados participaram ativamente do 

processo de transformação, fazendo parte da referida comissão que analisou a proposta do 

governo. As entrevistas foram realizadas no modo semi-estruturado
23

 e seguindo um 

                                                 
23

 “As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 
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compromisso de não citar os nomes dos que colaboraram com a pesquisa, para preservá-los de 

possíveis represálias. 

 Os dados levantados têm o objetivo de tentar explicar a real motivação para o 

surgimento desta política pública de ensino, e principalmente, como está se desenvolvendo o 

processo de implementação. Os dados foram estruturados de forma que fosse possível fazer 

um comparativo das instituições antes, durante e após a transformação, para verificar os 

ganhos e as perdas ocorridas, identificar os mecanismos de governo e as reações dos atores na 

implementação da política. 

 A apresentação dos dados numéricos está disposta em tabelas assim organizadas: os 

dados referem-se ao período de 2006 a 2011. Nos anos de 2006 a 2008, eles são apresentados 

de forma individual para cada ex-autarquia que ainda funcionava como instituição federal 

independente e no período de 2009 a 2011 os dados são apresentados através da unidade 

IFMT que foi criada através da junção das três ex-autarquias no ano de 2008, mas que passou 

a funcionar como Instituto efetivamente em 2009. 

  

 O CEFET-Cuiabá até o ano de 2001 era denominado Escola Agrotécnica Federal de 

Cuiabá e em 16 de agosto de 2002 transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá permanecendo com esta denominação até o ano de 2008 quando foi 

criado o IFMT e após esse evento passou a ser chamado Campus São Vicente.  

O CEFET-MT até 2001 era denominado Escola Técnica Federal de Mato Grosso e em 

2002 foi transformado em Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, 

permanecendo desta forma até 2008, ano de criação do Instituto que após este evento 

transformou-se em Campus Cuiabá. 

O Campus São Vicente e o Campus Cáceres funcionam em regime de internato para 

alunos com baixa renda, pois estes campi localizam-se em regiões consideradas rurais, 

afastadas das cidades, dificultando de certa maneira o transporte de alunos diariamente ao 

campus. Os alunos que utilizam o sistema de internato podem desfrutar de dormitórios e 

alimentação no interior do campus. Este regime já existia desde os tempos de Escola 

Agrotécnica Federal, mas no relatório de gestão do CEFET Cuiabá (Campus São Vicente) do 

                                                                                                                                                         
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal”(BONI e 

QUARESMA,  2005, p. 75). 
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ano de 2007 foi relatado que na modalidade de internato a oferta de matrículas estava 

diminuindo, pois esta modalidade custa caro ao governo
24

.  

A EAFC-MT foi transformada em autarquia no ano de 1993 e permaneceu com esta 

denominação até o ano de 2008, quando da transformação em Instituto. Das três ex-

autarquias. Esta foi a única que optou por não se transformar em CEFET no ano de 2002 por 

questões políticas internas. Os servidores que faziam oposição ao diretor em 2002 atuaram 

como um grupo de pressão contra a transformação em CEFET, pois se isso tivesse acontecido 

o diretor da EAFC-MT daria início a um novo mandato no CEFET. O fato da não 

transformação em CEFET trouxe algumas consequências que foram descritas nos relatórios 

de prestação de contas da instituição em 2007 aponta-se que a EAFC-MT teve um 

crescimento tímido no desenvolvimento de suas atividades, pois as outras escolas técnicas que 

haviam se transformado em CEFETs avançaram enormemente enquanto que a EAFC-MT 

estagnou. O relatório descreve que a instituição enfrentava grandes dificuldades, 

principalmente nas questões relacionadas a pessoal e infra estrutura física.   

No ano de 2007 houve eleições para a escolha do Diretor do CEFET-MT e logo no 

início de 2008 foi sancionada a lei que criou os Institutos Federais e o ministro da educação 

nomeou o diretor do CEFET-MT como Reitor Pró-tempore do IFMT. Apesar do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ter sido criado no ano de 2008, 

sua implantação se iniciou em 2009 e somente no ano de 2010 houve a efetiva desvinculação 

de alguns campi e a Reitoria. Quando o IFMT foi criado sua reitoria se instalou 

provisoriamente na capital do Estado, nas dependências do Campus Cuiabá. O Reitor do 

IFMT dividiu a mesma sala com o diretor do Campus Cuiabá por alguns meses. No final de 

2008 o Instituto alugou algumas salas em outro prédio da capital para que a reitoria fosse 

transferida e como ainda não tinha sido realizado concurso público para atender a demanda da 

nova unidade, muitos servidores, sendo a maioria do Campus Cuiabá, foram transferidos para 

a reitoria. Nos anos de 2008 e 2009 o Campus Cuiabá ainda era o responsável pela execução 

orçamentária e financeira dos campi Bela Vista, Pontes e Lacerda, Barra do Garças, 

Rondonópolis (que antes da transformação eram unidades descentralizadas do CEFET-MT) e 

Reitoria. 

A implantação do IFMT no Sistema Financeiro do Governo Federal – SIAFI foi 

realizada somente no ano de 2010, deste modo a partir deste ano os recursos são centralizados 

na Reitoria, que faz as transferências para cada campus. 
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 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE CUIABA. Relatório de Gestão. 2007. 
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 De acordo com o Governo Federal este processo pode trazer mais controle no 

orçamento, mas para os campi que não recebem mais os créditos orçamentários diretamente 

algumas dificuldades são geradas como: atrasos no repasse de recursos e algumas 

informações distorcidas.  

 Após a análise dos relatórios podemos perceber algumas dificuldades e desafios que as 

unidades enfrentam, desde a primeira fase de expansão da rede, principalmente no que diz 

respeito aos aspectos de recursos humanos e após a criação do Instituto aos aspectos de gestão 

administrativa e ainda recursos humanos. Segundo o Relatório de Gestão do Instituto 

referente ao ano de 2010: 

 

No exercício de 2010 entretanto, há de se ressaltar que  a Instituição passou 

por diversos desafios, tais como, o processo de integração entre as ex-autarquias, a 

abertura de novos Campi, a falta de pessoal, e a criação da nova estrutura 

administrativa e educacional do Instituto Federal, e outros. 

  

Um dos grandes desafios que ainda não foi superado é a mudança de cultura, haja 

vista, que até então, alguns servidores e a comunidade externa ainda continuam tratando os 

Institutos como CEFET´s e/ou “Escolas Técnicas”, um nome que marcou muito a Instituição 

e ainda predomina na sociedade, principalmente na população de mais idade. 

Algumas dificuldades técnicas também são ressaltadas nos relatórios no que tange as 

migrações dos Sistemas: SIAFI, SIASG, SCDP, SIAPE
25

 e outros. Porém através de um 

esforço conjunto com o Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF, tais dificuldades 

puderam ser superadas. Entretanto, várias outras Instituições, tais como Receita Federal, 

Prefeituras e Cartórios, ainda tem causado alguns empecilhos nesse processo de 

transformação e integração, pois ainda não reconhecem a nova instituição em seus sistemas 

internos. 

Em pleno processo de expansão, em 2008 quando duas autarquias inauguravam várias 

unidades de ensino descentralizadas, tiveram que se igualar a estas unidades recém criadas, ou 

seja, elas transformaram-se em campi da nova instituição o IFMT. 

                                                 
25

 SIAFI: Sistema de administração financeira do governo federal 
    SIASG: Sistema integrado de administração de serviços gerais 
    SCDP: Sistema de concessão de diárias e Passagens 
    SIAPE: Sistema integrado de administração de Recursos Humanos 
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 No período de 2006 a 2010 houve concursos públicos para suprir a demanda de 

pessoal com a expansão da rede, mas os relatórios de prestação de contas demonstraram que o 

quadro de pessoal ainda é insuficiente para suprir a necessidade de mão-de-obra e as 

exigências legais de funcionamento, considerando que a autorização governamental de 

contratações através de concursos públicos não acompanha a expansão da rede. A reposição 

de pessoal fica prejudicada principalmente quando analisamos os casos de aposentadorias, 

falecimentos e demissões. 

 Os relatórios também enfatizam problemas relacionados a recursos orçamentários que 

quase sempre são liberados em períodos muito próximos ao encerramento do exercício 

financeiro acarretando sérios problemas para a execução das ações programadas dentro dos 

prazos previstos pela legislação vigente, comprometendo a melhoria e a oferta do ensino 

técnico de qualidade. 

 

 

Tabela 2 

 

Número de alunos matriculados  

Instituição/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EAFC-MT.................. 571 527 714       

CEFET-Cuiabá......... 649 699 712       

CEFET-MT................ 3.604 3.549 4.008       

IFMT..........................       4.455 7.637 14.199  

Total........................... 4.824 4.775 5.434 4.455 7.637 14.199 

            Fonte: relatórios de prestação de contas anual das Instituições descritas na tabela nos períodos indicados. 

 

 

Esta tabela demonstra a evolução do número de matrículas desde o período inicial de 

expansão da Rede em Mato Grosso, com a criação de novas unidades de ensino 

descentralizadas e após a transformação em IFMT com a criação de novos campi. Podemos 

perceber que antes da criação do Instituto não havia grande variação no somatório das 

matrículas das três ex-autarquias, mas a partir de 2009 este número cresceu 

consideravelmente em consonância com a proposta de governo de ampliar o ensino dando 

oportunidades a novos alunos em vários campi espalhados pelo Estado. 

O percentual de crescimento do número de matrículas em cinco anos, no período de 

2006 a 2011 foi de 66% (sessenta e seis por cento), mas um dos grandes problemas que ocorre 

nestas instituições é que o aumento do número de matrículas nem sempre vem acompanhado 
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de aumento de servidores para atender as necessidades do trabalho e nem de infra-estrutura 

física para acomodar os alunos e oferecer um ensino de qualidade. Quantidade e qualidade 

não andam juntas nesta política. 

 

 

Tabela 3 

 

Quantidade de servidores do quadro funcional 

Instituição/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EAFC MT................. 89 88 89       

CEFET Cuiabá.......... 105 136 114       

CEFET MT............... 366 378 490       

IFMT.......................       705 1.233 1.139  

TOTAL................... 560 602 693 705 1.233 1.139 

Fonte: relatórios de prestação de contas anual das Instituições descritas na tabela nos períodos indicados. 

 

 

O Quadro funcional demonstra a evolução no número de servidores efetivos no 

período de 2006 a 2011, acompanhando a tendência de crescimento das instituições. Assim 

como ocorre com o número de matrículas podemos perceber que antes da criação do Instituto 

o quadro permaneceu com poucas variações, a partir do ano de 2009 o número de servidores 

efetivos aumentou num percentual de 51% (cinquenta e um por cento), bem abaixo do 

percentual de aumento das matrículas. 

Apesar do aumento do número de servidores após a criação do Instituto, ele ainda está 

muito aquém das reais necessidades de mão-de-obra , pois o ingresso desses novos servidores 

é para atender as unidades que estão sendo criadas, e a instituição já tinha carência de 

servidores antes da criação do Instituto. Com a expansão da rede, a criação de novos campi, 

além da necessidade de mão-de-obra nessas novas unidades, a demanda de serviço aumenta 

na Reitoria e nos campi, necessitando de mais servidores. 

Os relatórios de prestação de contas anuais descrevem que desde o início da expansão 

da rede, a contratação de servidores não acompanha a ampliação na oferta de cursos e nem 

mesmo a criação de novos campi, o que causa descontentamento e transtornos internos na 

divisão de tarefas.   
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Tabela 4 

 

Previsão de recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA 

 Instituição/Ano 2006 (R$) 2007 (R$) 2008 (R$) 2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 

EAFC MT.............. 6.949.920 7.687.186 7.510.145       

CEFET Cuiabá........ 11.133.312 14.601.259 15.651.424       

CEFET MT............. 28.036.075 32.684.506 45.207.744       

IFMT......................       57.327.047 65.455.428 31.152.764  

TOTAL.................. 46.119.307 54.972.951 68.369.313 57.327.047 65.455.428 31.152.764 

Fonte: relatórios de prestação de contas anuais das Instituições descritas na tabela nos períodos indicados. 

 

 

Esta tabela demonstra os valores totais de créditos orçamentários que foram 

disponibilizados para a instituição nas leis orçamentárias de cada ano, o governo 

disponibilizou mais recursos financeiros no ano de 2008, ano de criação do Instituto, 

principalmente em decorrência da construção de novos campi, mas nos anos posteriores o 

orçamento apresentou quedas acentuadas. 

 

 

Tabela 5 

 

Indicador: gastos correntes x alunos matriculados 

Instituição/Ano 2006 (R$) 2007 (R$) 2008 (R$) 2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 

EAFC MT.......... 10.433,30 17.492,65 11.465,68      

CEFET 

Cuiabá..... 

11.393,00 16.292,61 20.810,14      

CEFET MT......... 7.518,29 8.145,16 6.791,25      

IFMT................       20.147,55 8.606,79 8.372,05  

TOTAL............ 29.344,59 41.930,42 39.067,07 20.147,55 8.606,79 8.372,05  

Fonte: relatórios de prestação de contas anual das Instituições descritas na tabela nos períodos indicados. 

 

 

 Podemos perceber através da tabela que o CEFET-MT, atualmente campus Cuiabá é a 

unidade que apresenta o menor gasto por aluno, e também é a instituição que apresenta o 

maior número de matrículas, servidores e orçamento. 

 Outro dado importante a ser inferido da tabela é a diminuição do gasto corrente por 

aluno após a criação do Instituto. No período de 2006 a 2008. As ex-autarquias apresentavam 

altos gastos por aluno onerando a máquina pública, e após a transformação estes gastos 



46 
 

diminuíram sendo que  ano de 2009 foi um ano atípico em decorrência da efetivação do 

Instituto, o orçamento foi menor e também o número de matrículas era baixo se comparado 

com os outros anos. 

 

 

Tabela 6 

 

Indicador: alunos concluintes x alunos matriculados 

Instituição/Ano 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 

EAFC MT.............. 16,95 22,3 11,9       

CEFET Cuiabá....... 9,44 17,59 15,02       

CEFET MT............ 31,28 16,84 12,2       

IFMT.....................       8,2 8,7 9,4 

Fonte: relatórios de prestação de contas anual das Instituições descritas na tabela nos períodos indicados. 

 

 

 Esta tabela apresenta dados preocupantes, pois a relação entre o número de matrículas 

anuais e o número de alunos que concluem o curso é um percentual muito pequeno, quase que 

insignificante diante de todo o esforço empenhado pelo governo para a ampliação da rede. O 

percentual é ainda menor depois da criação do Instituto, o que demonstra a necessidade de um 

estudo aprofundado sobre o tema para analisar as causas de tal ocorrência. Um dos motivos 

para esta queda, pode ser que como o instituto foi criado em 2008 a maioria dos seus campi 

iniciaram as atividades em 2010, ainda hoje há muitos cursos que não tiveram concluintes. 

 Outras questões podemos inferir com as entrevistas realizadas com os servidores, 

todos tiveram contato com a proposta do governo através dos Diretores das ex-autarquias que 

participaram de reuniões em Brasília para a apresentação da mesma. Não se sabe ao certo 

como surgiu a ideia de montar uma comissão unindo servidores das três unidades para 

discutir, analisar e decidir sobre o assunto, mas algumas opiniões giram em torno de que foi 

uma sugestão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, o 

sindicato dos servidores tomou conhecimento da proposta, através do sindicato nacional, que 

já estava discutindo a questão desde o ano de 2006.  

Foi necessária a formação de uma comissão para analisar a proposta devido à sua 

complexidade e abrangência e por ela envolver instituições com diferentes características: um 

Centro Federal voltado para cursos tipicamente urbanos como indústria, comércio e turismo; 

outro Centro Federal com características agrícolas, que apresentava cursos voltados para o 
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meio rural e uma Escola Agrotécnica Federal do interior do Estado que tinha optado por 

continuar sendo Escola Agrotécnica, quando surgiram as transformações em CEFETs.  

Apenas uma das três instituições, o CEFET-MT, promoveu assembléias com a 

participação dos servidores em geral e do sindicato (SINASEFE), e divulgou a proposta no 

site da instituição. No CEFET-Cuiabá, não houve reuniões envolvendo a comunidade escolar, 

elas foram feitas somente após a criação do Instituto para discutir a elaboração de documentos 

como: regimento interno e plano de desenvolvimento institucional. 

As reações dos docentes, técnico-administrativos e alunos sobre a proposta, foram 

negativas, pessimistas e de medo com relação ao futuro da instituição, receio com relação à 

mudança de identidade da instituição, dúvidas com relação aos seus potenciais. Contudo 

principalmente a categoria docente viu que se tratava de um plano de governo, logo, 

possivelmente com melhor apoio do governo, então de forma geral concordou-se que a adesão 

seria melhor, para não “perder o bonde da história”, segundo um dos servidores que foi 

entrevistado. 

Os órgãos representativos também demonstravam dúvidas em relação à proposta do 

governo, o sindicato era contra a proposta, o conselho diretor do CEFET-MT não fazia 

oposição à proposta do governo. Todos concordavam com as indicações do diretor, o 

conselho estava de acordo com a proposta do governo. As três ex-autarquias apoiaram a 

proposta de governo, mas havia a intenção por parte das instituições da área rural de criar no 

Estado dois Institutos, sendo que duas das instituições estavam localizadas no interior e 

ofereciam cursos voltados para a área agrícola e agropecuária e também pela perda de 

autonomia dessas instituições, pois a Reitoria onde seriam concentradas as decisões do 

Instituto ficaria na capital do Estado, mais próxima ao CEFET-MT. 

Todos foram unânimes em afirmar que a proposta do governo não estava clara, pelo 

contrário, era confusa, difícil de entender, era deficitária principalmente no que se refere à 

carreira dos servidores. A proposta também não deixou claro qual seria a fórmula para o 

repasse orçamentário ao IFMT, como manifestou um dos entrevistados: “Proposta confusa, 

difícil de entender, tinha várias propostas, foram feitas várias alterações na Lei, a proposta não 

ficou clara nem após a publicação da Lei.”  

Havia boatos de que o governo iria fazer cortes no orçamento das instituições que não 

aderissem à proposta e também imposição de dificuldades na realização de novos concursos 

públicos para ingresso de servidores, ao passo que para as instituições que aderissem à 

proposta, o governo prometia aumentar os investimentos e dar maiores recursos, pois a 

proposta se tratava de um plano de governo e naturalmente seria contemplada com maiores 
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recursos, autonomia e principalmente maior facilidade de criação de novos cursos, que na 

época de CEFET teriam que ser submetidos ao conselho nacional para a aprovação.  

O sindicato dos servidores docentes e técnico-administrativos dos Institutos Federais é 

o mesmo, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (SINASEFE), sua atuação nas três ex-autarquias estava dividida da seguinte 

forma: no CEFET-Cuiabá ele estava desativado, na EAFC-MT, ele estava enfraquecido, não 

demonstrava muito vigor na sua atuação e no CEFET-MT ele propiciava fortes embates em 

busca da defesa dos direitos dos servidores, muitas vezes indo contra a vontade da diretoria 

local. Desde o ano de 2006 o SINASEFE nacional já havia iniciado uma discussão sobre a 

proposta do governo de criação dos Institutos Federais e promoveu muitas assembléias no 

âmbito do CEFET-MT e de acordo com a representante do sindicato na época, a proposta do 

governo provocava muitos questionamentos que ficavam sem resposta como por exemplo: 

como seria o processo de escolha do primeiro Reitor, após a criação do Instituto? A nomeação 

do Diretor do CEFET-MT recém eleito para o cargo no ano de 2007, e no inicio de 2008 

sendo nomeado Reitor pelo Ministro da Educação, gerou alguns descontentamentos por parte 

dos servidores que eram oposição a ele, principalmente pelo motivo de que este processo não 

ocorreu de forma democrática.  

De acordo com o sindicato todas essas arestas foram sendo aparadas pelo governo 

posteriormente à criação do Instituto através de leis e decretos, sem a possibilidade de 

discussão com a comunidade acadêmica. 

Sobre a implantação do Instituto a representante do sindicato sinalizou que a expansão 

do ensino profissionalizante está gerando alguns conflitos entre as instituições como exemplo, 

o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) criado em 2011 

pelo governo da Presidenta Dilma Rousseff, que tem o objetivo de expandir a oferta de cursos 

profissionalizantes, para tanto, prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira, dentre eles o fomento às redes estaduais de ensino técnico 

profissionalizante por intermédio do Brasil Profissionalizado e investimentos em Instituições 

como o “sistema S” que oferece alguns cursos técnicos e formam o aluno para o mercado em 

um curto espaço de tempo, fazendo com que gere uma concorrência com os campi do 

Instituto onde o aluno tem uma preparação mais ampla e abrangente. O recurso que o governo 

repassa para essas instituições poderia ser melhor aproveitado nos Institutos que preparam não 

só o aluno com conhecimento técnico, mas formam cidadãos para viver em sociedade com 

uma formação ampla, de acordo com a representante do SINASEFE em 2008. 
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No âmbito do Instituto, os campi estão sendo criados, mas eles necessitam de 

servidores para trabalhar e boa estrutura física para oferecer aos alunos uma educação de 

qualidade. Os concursos para ingresso de servidores não acompanham a criação de novos 

campi, o que ocasiona dificuldades principalmente para as ex-autarquias que já possuíam um 

número reduzido de servidores em seu quadro. 

Quando perguntados sobre a visão pessoal de implantação do Instituto, todos veem 

com bons olhos, ou seja: acreditam que a criação do IFMT fortalece a educação profissional, 

maximiza o uso de recursos públicos (humanos, materiais e de equipamentos), integrando as 

instituições que o formaram. Houve um grande impacto social no que diz respeito à expansão 

territorial da rede, a criação de campi em locais distantes da capital, antes impensáveis para as 

antigas autarquias independentes.  

Mas alguns pontos devem ser ressaltados: muitos campi foram criados ao mesmo 

tempo, o que sobrecarregou os servidores das ex-autarquias e fracionou os recursos, ou seja 

faltou planejamento do governo nesta fase de implantação dos Institutos que ainda enfrentam 

desafios e barreiras nas áreas de pessoal e gestão. 

Um dos grandes problemas que o IFMT enfrenta além do número insuficiente de 

servidores para a execução das atividades é o baixo índice de alunos concluintes x alunos 

matriculados conforme demonstrado na tabela 6. De acordo com o Relatório de Prestação de 

Contas Ordinárias Anual de 2011. O Instituto vem adotando algumas medidas para amenizar 

o problema deste índice como: concessão de bolsas de estudo e de iniciação científica, 

promoção de atividades extraclasse, melhoria dos laboratórios acadêmicos, atualização 

contínua do acervo bibliográfico, laboratórios nos mais diversos campi para o fortalecimento 

das políticas de manutenção de seu corpo discente, principalmente os alunos dos cursos 

noturnos, que exercem atividades profissionais durante o dia e estudam à noite. Apesar dos 

esforços concentrados para o crescimento deste índice, não há pesquisa direcionada à 

investigação deste problema na instituição.  

O Instituto Federal de Mato Grosso é a maior instituição no Estado em abrangência 

territorial que oferece ensino profissional e gratuito para a sociedade. Ele oferece desde o 

ensino técnico de segundo grau à pós-graduação. 

O Instituto irá atuar em pelo menos 112 (cento e doze) cidades do Estado de Mato 

Grosso até o ano de 2013, sendo: 13 (treze) campi e 9 (nove) polos de educação à distância  

através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na capital e nas maiores cidades do Estado 

o Instituto concorre com outras instituições que oferecem cursos profissionalizantes, como é o 

caso das instituições do “Sistema S”, mas nas menores cidades, localizadas no interior do 
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Estado na maioria das vezes o Instituto é a única opção de ensino profissionalizante, gratuito, 

dando grandes contribuições para a formação de jovens e adultos, preparando-os para o 

mercado de trabalho. Cada curso criado pela instituição é idealizado para suprir as 

necessidades de mão-de-obra técnica local, com o objetivo de levar desenvolvimento para a 

região na qual está inserido. 

O Instituto oferece atualmente cursos nas modalidades: bacharelado, ensino médio 

integrado ao técnico, licenciatura, pós-graduação, proeja, tecnólogo subsequente pós-médio e 

educação à distância. Conta com um orçamento anual de 31.000.000 (trinta e um milhões), 

um quadro funcional de 1.000 (mil) servidores e 14.000 (quatorze) mil matrículas (valores 

aproximados), de alunos espalhados pelas suas diversas unidades no Estado
26

. Diante dos 

dados podemos concluir que o IFMT é uma instituição de suprema importância para o Estado 

de Mato Grosso e para o país, ele causa impactos na economia da região ajudando a 

desenvolvê-la preparando a mão-de-obra existente para o mercado de trabalhando e gerando 

renda para as famílias, principalmente nas menores cidades do interior do Estado onde muitas 

vezes o Instituto é a única opção de ensino profissionalizante e gratuito. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao descrever as considerações finais deste trabalho, faz-se necessário retomar algumas 

questões iniciais do estudo: o objetivo geral da pesquisa foi descobrir os motivos que levaram 

à criação do IFMT e como foi o seu processo de implementação. Através do estudo do 

referencial teórico percebemos que há um processo natural de mudança de políticas públicas, 

esse processo ocorre por diversos fatores ao longo do tempo. Os Institutos foram criados em 

decorrência das políticas anteriores de expansão da rede de educação profissional, políticas 

estas que vêm se desenvolvendo desde o ano de 1909, quando o presidente Nilo Peçanha 

criou a primeira escola de aprendizes artífices. Há muitos anos no Brasil, vivemos um 

paradigma de que há vagas no mercado de trabalho, mas não existe mão-de-obra qualificada. 

Desde os tempos do nascimento e desenvolvimento das indústrias, este assunto é matéria 

recorrente em nossos telejornais. As políticas de educação profissional tentam solucionar 

estes problemas a cada governo. Outro fator de grande relevância que culminou na criação 

dos Institutos foram as influências de alguns atores externos como o Banco Mundial que 

investe na educação profissional do Brasil.  

                                                 
26

 Fonte: Relatórios de prestação de contas ordinárias anual do IFMT (2006 a 2011). 
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O Banco Mundial é um dos organismos internacionais que vem atuando na educação 

brasileira. Desde os tempos áureos da indústria no país. Ele contribuiu com financiamentos 

para a educação profissional. De acordo com estudos do próprio BM, os países em 

desenvolvimento devem priorizar a criação de políticas de educação com gestão eficiente, 

com baixos custos para o governo. A criação dos Institutos é uma forma de tentar diminuir 

estes custos pois eles possibilitam a verticalização da educação, os cursos utilizam a mesma 

estrutura organizacional e as unidades da instituição são integradas concentrando a 

distribuição de recursos através da Reitoria o que possibilita um maior controle da gestão 

financeira para o governo. 

Outros estudos também realizados através do BM criticam o ensino superior através 

das universidades em moldes tradicionais e universidades de pesquisa, alegando que elas 

custam caro ao governo. Neste trabalho de pesquisa foi feita uma comparação apenas 

ilustrativa entre os gastos correntes por aluno da Universidade Federal de Mato Grosso e os 

gastos correntes por aluno do antigo CEFET-MT, atual Campus Cuiabá do IFMT. É 

indiscutível que outras questões devem ser levadas em consideração ao comparar estes índices 

porque são duas instituições com estruturas bem diferentes, mas ao levar em consideração 

apenas o que cada uma gasta com seus alunos é possível perceber uma grande diferença de 

valores, os alunos da universidade realmente são mais caros ao governo. 

Com o estudo de caso IFMT, que se desenvolveu através de entrevistas realizadas com 

servidores, principalmente aqueles que participaram da comissão que analisou a proposta do 

governo e pesquisa exaustiva nos relatórios de prestação de contas ordinárias anuais, foi 

possível ter uma visão da implementação desta política e responder à segunda questão do 

objetivo geral do estudo: como foi o processo de implementação do IFMT? O estudo mostrou 

muitas falhas no processo de implementação. Não houve um planejamento integrado para a 

expansão da rede no que se refere à disponibilização de recursos adequados a cada etapa 

como: construção de campi e abertura de concursos públicos para contratação de servidores, 

principalmente docentes. Para que o processo acontecesse de forma adequada e eficiente seria 

necessário que os investimentos do governo para ampliação, construção de novos campi e 

aumento da oferta de ensino fossem feitos em conjunto com a abertura de concursos para 

novos servidores. O número de matrículas cresceu muito após a criação do Instituto, o quadro 

de servidores também aumentou com a abertura de novos concursos, mas este aumento não 

reflete a real necessidade de mão-de-obra que já estava deficitária desde os tempos de CEFET 

de acordo com a pesquisa feita nos relatórios de prestação de contas ordinárias anuais. A falta 

de servidores para a execução das atividades muitas vezes ocasiona a perda de recursos 
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financeiros, pois sem pessoal suficiente a instituição não consegue executar todo o orçamento  

e uma parte acaba sendo devolvida ao final do exercício financeiro. 

Com as entrevistas foi possível identificar a forma como foi implementada esta 

política de governo. Ficou claro que apesar da proposta do governo ter sido opcional muitas 

“restrições” estavam implícitas para as instituições que não aderissem à mesma, como: 

dificuldades na realização de novos concursos, não autorização para a criação de novos 

cursos, diminuição do orçamento etc. Então por este motivo o governo foi o ator principal que 

comandou o processo o tempo todo de forma mesmo que implícita, autoritária, revestida de 

uma falsa democracia, porque toda a opção de escolha tinha “punições” para quem não fizesse 

a opção pelo que o governo recomendava. A comissão que analisou a proposta de criação do 

IFMT sugeriu que pudessem ser criados no Estado de Mato Grosso dois Institutos devido às 

características das três Instituições que já existiam: duas delas estavam localizadas em cidades 

do interior com predominância de cursos para o setor agropecuário e agrícola e apenas uma 

das instituições localizava-se na capital do Estado e oferecia cursos voltados para a indústria e 

comércio, mas o governo não atendeu a esta solicitação, o que causou frustração nos 

representantes das instituições do interior.  

Planejamento ainda é uma cultura que não está bem enraizada em alguns órgãos 

públicos, mas a legislação está constantemente cobrando porque o planejamento é a base para 

que os gastos públicos sejam eficientes. A expansão da rede de educação profissional no 

Brasil com a criação dos Institutos Federais ampliando e construindo novos campi, ocorre 

através de um processo desordenado com muitas deficiências, incertezas e insatisfação dos 

servidores que reivindicam melhores condições de trabalho, reajustes salariais e 

reestruturação da carreira. Após a criação dos Institutos em 2008 já ocorreram dois 

movimentos de greves, sendo um no ano de 2011 e outro no ano de 2012. Alguns podem se 

equivocar ao pensar que os problemas de algumas instituições ocorrem por falta de 

investimentos do governo, não é o caso nesta política. Os dados mostraram que o governo 

está investindo nos Institutos, mas o que faz com que a política não seja eficiente é a falta de 

planejamento adequado, é necessário fazer ajustes coordenando cada etapa de acordo com as 

reais necessidades das instituições, é preciso realizar estudos mais aprofundados para verificar 

se os investimentos do governo estão realmente trazendo resultados positivos e gerando frutos 

de qualidade. 

Ao retomar os objetivos específicos da pesquisa, o primeiro deles se propôs a analisar 

o contexto político e econômico da época e a cronologia dos fatos que culminaram na criação 

dos Institutos, verificar se houve conflitos, se as decisões foram impostas ou acordadas e se os 
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objetivos do governo estavam claros para a comissão de análise da proposta: Quanto às 

decisões, conforme foi discutido anteriormente, fica explícito que elas foram impostas, 

mascarando a democracia e houve conflitos principalmente pelo fato de que a comissão de 

análise da proposta objetivava a criação de dois Institutos separados, o que não foi atendido 

pelo governo. A proposta do governo não estava clara, como citou um entrevistado: “Proposta 

confusa, difícil de entender, tinha várias propostas, foram feitas várias alterações na Lei, a 

proposta não ficou clara nem após a publicação da Lei.” Analisamos o contexto político e 

econômico através dos mandatos dos Presidentes: Fernando Henrique Cardoso (FHC), onde 

se iniciou a proposta de mudanças da rede de educação profissional e Luis Inácio Lula da 

Silva, quem implementou a política de criação dos Institutos. 

No governo FHC muitos recursos foram transferidos para o setor privado na iniciativa 

de priorizar o ensino puramente técnico. Os CEFETs foram criados neste governo de forma 

gradativa, adaptando-se melhor a realidade de cada Instituição. Já os Institutos foram criados 

ao mesmo tempo nos estados brasileiros, na época do governo Lula, através de uma única lei. 

Foi uma mudança de grande nível que criou uma nova estrutura organizacional. A adaptação 

das instituições que existiam antes da integração para formar o Instituto Federal está sendo 

desenvolvida em plena expansão da rede com a criação de novos campi. Esta política ainda 

está na fase de implementação e o estudo encontrou grandes deficiências, principalmente nos 

aspectos gerenciais e administrativos conforme visto na análise dos relatórios de prestação de 

contas. 

No governo Lula a educação profissional mudou um pouco o foco, sua promessa de 

campanha seria a de transformar a educação profissional em política pública, isso não 

ocorreu, mas alguns avanços puderam ser observados, como a integração do currículo de 

ensino médio com o ensino técnico que possibilita uma formação ampla ao estudante, não 

apenas ensinando uma profissão, mas formando um cidadão com capacidades básicas para 

que ele possa se desenvolver na sociedade em que vive. 

O governo Lula também procurou trazer novamente os recursos do PROEP, para o 

setor público, desenvolvendo alguns programas focais como o Escola de Fábrica e o 

PROJOVEM, e um dos seus maiores feitos foi a criação dos Institutos Federais de Educação 

modificando consideravelmente a estrutura de uma instituição centenária de ensino. 

A segunda questão dos objetivos específicos propõe-se a averiguar se os objetivos 

descritos na lei de criação dos Institutos, (Lei nº 11.892 de 29/12/2008). Se eles estão sendo 

alcançados, quais as dificuldades para o alcance desses objetivos e quais os pontos fortes e 

fracos impostos pela criação desta nova instituição. 
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Dentre as finalidades dos Institutos descritas na lei, percebe-se que o IFMT está 

caminhando para alcançá-las apesar das dificuldades que enfrenta, mas para que o Instituto 

constitua-se como centro de referência no apoio à oferta de ensino de ciências nas instituições 

públicas de ensino, ainda há um longo caminho a percorrer. 

No que se refere aos objetivos descritos, o IFMT está cumprindo-os em grande parte, 

mas ainda falta o desenvolvimento de alguns projetos como: ministrar cursos de formação 

inicial e continuada de trabalhadores, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade e desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades 

da educação profissional e tecnológica. Estas ações ainda precisam ser fortalecidas, e um dos 

problemas para o seu desenvolvimento é a falta de pessoal, principalmente na Reitoria onde 

ficam concentrados a maioria dos projetos e ações. Para ilustrar esta dificuldade, há Pró-

Reitorias que contam apenas com três servidores, incluindo o Pró-Reitor.  

Todas essas conclusões a que chegamos com os objetivos da pesquisa vêm refutar as 

hipóteses iniciais de que o governo disponibilizou recursos globais e em cada estágio do 

processo de implementação a combinação necessária de recursos estava disponível e que 

houve entendimento completo, perfeita comunicação, coordenação entre os vários elementos 

envolvidos na implementação e consentimento, acerca dos objetivos a serem atingidos. 
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ANEXO 

 

Questões para a Entrevista: 

 

1. Como teve contato com a proposta governamental? 

 

2. Como surgiu a ideia de formar uma Comissão para tratar do assunto? 

 

3. Houve reuniões envolvendo docentes, discentes e técnicos para discutir o assunto? 

 

4. Qual a reação de professores, técnicos e estudantes? 

 

5. Quais foram as reações dos Órgãos representativos 

 

6. Qual a posição de cada uma das Instituições envolvidas individualmente? 

 

7. A proposta do governo estava clara? 

 

8. Houve algum tipo de pressão por parte do governo para que as Instituições aderissem 

à proposta? 

 

9. O governo ofereceu algum tipo de beneficio ou incentivo para que as Instituições 

aderissem à proposta? 

 

10.  Qual a sua visão sobre a implementação do Instituto? 

 


