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instrumento para a realização dos objetivos da educação” (RIBEIRO, 
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RESUMO 

Este relatório pretende analisar os impactos das políticas públicas educacionais sobre o 

desenvolvimento profissional do Técnico-Administrativo em Educação (TAE), no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) campus São João 

Evangelista, entre 2008 e 2016. Com este intuito revela a trajetória histórica da Rede Federal 

de Educação Profissional, de seu surgimento à criação dos Institutos Federais, evidenciando a 

formação do IFMG e a estrutura organizacional do campus São João Evangelista. Caracteriza 

a carreira do TAE a partir do estabelecimento do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE) e determina o significado de desenvolvimento 

profissional a ser adotado. Em seguida, estabelece relações entre Estado, Governo e Políticas 

Públicas, realizando uma breve contextualização a respeito das conflitantes teorias do 

surgimento do Estado, das teorias das Formas de Governo e das influências intrínsecas na 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas e das políticas públicas 

educacionais nos governos do período em estudo (Lula e Dilma) e imediatamente anterior 

(FHC). Por fim, analisa as principais políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE, discutindo seus impactos em forma de ações e o perfil 

de capacitação e qualificação deste servidor público na Instituição pesquisada. Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, que adota a análise de conteúdo conforme Bardin 

(1997) e utiliza os procedimentos das pesquisas bibliográfica e documental. Como resultado 

da investigação encontrou-se um cenário de poucas ações de desenvolvimento profissional. 

Entre 2008 e 2012 foram poucas e isoladas ações de apoio financeiro a eventos, cursos de 

curta duração e custeio de educação formal, sem a presença de instrumento normatizador. 

Entre 2012 e 2016 as ações se alicerçaram em editais para apoio financeiro à graduação e pós-

graduação, acrescidas de apoio financeiro a ações individuais. A partir de 2016 se iniciou a 

construção de um Plano Anual de Capacitação como mecanismo de gestão, de forma a 

oferecer planejamento, organização e manutenção de um processo contínuo de 

desenvolvimento profissional do TAE.   

 

Palavras-chave: Políticas do Desenvolvimento Profissional; Técnico-Administrativo           

                            em Educação;  IFMG. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This report intends to analyze the impact of educational public policies on the professional 

development of the Administrative Technician in Education (TAE), in the Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) campus São João Evangelista 

between 2008 and 2016. With this This project reveals the historical trajectory of the Federal 

Network of Vocational Education, from its emergence to the creation of the Federal Institutes, 

evidencing the formation of the IFMG and the organizational structure of the campus São 

João Evangelista. It characterizes the career of the TAE from the establishment of the career 

plan of the Technical Administrative Positions in Education (PCCTAE) and determines the 

meaning of professional development to be adopted. Then, it establishes relations between 

State, Government and Public Policies, making a brief contextualization about the conflicting 

theories of the emergence of the State, theories of the Forms of Government and the intrinsic 

influences in the formulation, implementation and evaluation of public policies and public 

policies in the governments of the period under study (Lula and Dilma) and immediately prior 

(FHC). Finally, it analyzes the main educational public policies aimed at the professional 

development of the TAE, discussing its impacts in the form of actions and the profile of 

qualification and qualification of this public servant in the Institution researched. It is a 

qualitative research that adopts the content analysis according to Bardin (1997) and uses the 

procedures of bibliographical and documentary research. As a result of the research we found 

a scenario of few professional development actions. Between 2008 and 2012, there were few 

and isolated actions of financial support for events, short courses and cost of formal 

education, without the presence of a standardization instrument. Between 2012 and 2016 the 

actions were based on calls for financial support to undergraduate and graduate students, plus 

financial support for individual actions. Beginning in 2016, the construction of an Annual 

Training Plan was started as a management mechanism in order to offer planning, 

organization and maintenance of a continuous process of professional development of the 

TAE.  

 

Keywords: Professional Development Policies; Admnistrative technician 

                    in Education; IFMG. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos ocorreu um considerável crescimento quantitativo na oferta de vagas 

na educação profissional por meio da expansão e reestruturação da rede federal de educação 

profissional. A reorganização aconteceu por determinação da Lei nº 11.892/2008 com a 

transformação em Rede Federal de Educação, Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT) e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) 

(BRASIL, 2008a).  

Pode-se inferir que os IFs estão relacionados ao conjunto das políticas públicas para a 

educação profissional na última década, dentre elas, o desenvolvimento profissional dos 

servidores civis da União, máxime, o Técnico-Administrativo em Educação (TAE), objeto de 

estudo deste trabalho.   

Criada no início do Século XX a rede federal aproximava-se dos cem anos de 

existência quando da criação dos IFs e as instituições que vieram a integrá-los pré-existentes, 

muitas delas com mais de meio século de atuação. Esta condição lhes acarreta uma vasta 

experiência na área de formação profissional, adquirida por meio de diversas transformações 

relacionadas ao regime jurídico, nível de ensino ofertado, denominação, vinculação e 

autonomia.  

Assim que criado cada instituto se torna um conjunto de características distintas, 

produto da união das unidades que o integraram. A estrutura, o saber-fazer e a imagem da 

antiga instituição são transportados à nova, bem como, o quadro funcional. Os trabalhadores 

da educação levam à instituição recém-criada seu conhecimento, experiências e habilidades, 

assim como, suas deficiências, carências e limitações, acrescidas das dificuldades naturais 

impostas por uma transformação tão profunda.  

Os trabalhadores da educação são envolvidos no processo de adaptação das 

instituições. A adequação à nova realidade se torna mais um desafio para as pessoas no 

trabalho, que precisam ainda mais de atualização, de aperfeiçoamento, logo, de 

desenvolvimento profissional. Frente a este novo desafio o TAE percebe paralelas às políticas 

de reorganização da rede inúmeras outras, voltadas para seu desenvolvimento.  

 Neste contexto as políticas públicas educacionais emergem com a condição 

precursora de transformação da realidade, atuando diretamente sobre o desenvolvimento 

profissional do TAE. É vasta a legislação, planos, programas e ações dirigidas pelo Estado, 

sobretudo, determinando a responsabilização das instituições na implementação e manutenção 

destes meios, apoiando a participação dos servidores a eles.  
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Contudo, não são poucos os exemplos de políticas públicas no Brasil a não alcançarem 

os fins pretendidos, seja por imperfeições na formulação, na implementação ou por falta de 

avaliação, então, é justo verificar sua atuação. Com este intuito aponta-se o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) campus São João Evangelista 

como instituição recorte para a pesquisa.  

Surge então o interesse em conhecer as políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento do TAE e como impactam sobre a carreira deste agente nos IFs. Assim, 

chegou-se a seguinte questão: Quais as políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE e de que forma impactam nas ações em prol deste 

evento nos IFMG campus São João Evangelista e, sucessivamente, no desenvolvimento 

profissional deste servidor público?  

Na busca por respostas ao problema apresentado o presente trabalho elenca como 

objetivo geral: Analisar os impactos das políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE no IFMG campus São João Evangelista, no período de 

2008 a 2016. 

Na sequência define três objetivos específicos: 1) Conhecer a Rede Federal de 

Educação Profissional e a estrutura organizacional do IFMG campus São João Evangelista, 

caracterizando a  carreira do TAE e o significado de desenvolvimento profissional a ser 

adotado; 2) Estabelecer relações entre Estado, Governo e Políticas Públicas, revelando os 

limites e possibilidades existentes entre eles e as políticas públicas educacionais; 3) Identificar 

as principais políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do 

TAE e seus impactos neste agente no IFMG campus São João Evangelista. 

Para atender aos objetivos propostos foi adotada a abordagem qualitativa, pois “os 

métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um fenômeno em termos de suas origens 

e de sua razão de ser” (HAGUETTI, 2007, p. 63). A adoção da abordagem  qualitativa se 

ratifica quando analisadas algumas de suas características definidas por Ludke e André 

(2012): 

1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; 2) Os dados coletados são 

predominantemente descritivos; 3) A preocupação com processo é muito maior do 

que com o produto; 4) O significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida são 

focos de atenção especial pelo pesquisador; 5) A análise dos dados tende a seguir 

um processo indutivo (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p. 11) 

Estas características comungam com os procedimentos adotados pelo estudo, visto que 

os dados investigados foram predominantemente descritivos, averiguados no seu ambiente 

natural e interpretados, substancialmente, por via do processo indutivo. Mesmo que para tal 
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tenham sido levantados junto às fontes de pesquisa dados quantitativos, estes vieram a 

contribuir com a interpretação dos fenômenos verificados. 

Como método de interpretação e tratamento dos dados coletados adotou-se a análise 

de conteúdo de acordo com Bardin (1997), de forma a criar subsídios para inferir sobre o 

impacto das políticas públicas para a educação sobre o desenvolvimento profissional do TAE. 

Segundo Bardin (1997, p. 39) “o ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, 

pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já 

aceitas como verdadeiras”.  

A análise de conteúdo proporciona um conjunto formal para sistematizar traços 

qualitativos, embora se elabore, basicamente, por meios estatísticos. “A análise de conteúdo é 

uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 1997, p. 19). Assim sendo, 

este formalismo é essencialmente recenseador e pela sua produção a análise de conteúdo 

possibilita diversificados métodos estatísticos. 

Segundo Bardin (1997, p. 31) “a técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio 

e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento”, desta maneira, a 

execução investigativa desta dissertação foi dividida em duas  partes que se complementam 

em atendimento aos objetivos propostos.  

Na primeira foi utilizado o procedimento da pesquisa bibliográfica – inerente a todo 

trabalho científico –, enquanto na segunda fez-se uso do procedimento da pesquisa 

documental. A primeira parte ainda foi fracionada em duas linhas de referencial teórico, à 

medida que a segunda parte se desmembrou em três fases de coletas de dados, realizadas em 

locais e momentos distintos.  

Na primeira linha adotada para a pesquisa bibliográfica buscou-se, principalmente, nos 

autores (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2004; BOBBIO, 2000, 2007; SOUZA, 2003, 

2006, 2007; MARX, 2010; ENGELS, 1975) as acepções de Estado, Governo e Políticas 

Públicas, a fim de compreender estes elementos e as relações entre eles.  

Ao tempo que na segunda linha da pesquisa bibliográfica procurou-se nos autores 

(DOURADO, 2002; FRIGOTTO, CIAVATTA, 2003; LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 

2012; DEITOS, 2010), dentre outros, com a finalidade de compreender as concepções de 

políticas públicas em educação como área de estudo. 

A partir da revisão bibliográfica foi possível descrever o cenário das políticas públicas 

educacionais no período em estudo, em muito influenciado pelos rumos traçados na década de 



14 

 

1990, com seus dilemas, conflitos e interesses. Assim, o texto discorre a esse respeito como 

forma de demonstrar as fortes influências liberais que contribuíram com as profundas 

transformações na feição do Estado naquela década. 

O trabalho de pesquisa bibliográfica referente às duas linhas de referencial teórico da 

primeira parte da dissertação foi desenvolvido ao longo do curso, desde a adequação do 

projeto de pesquisa sob as orientações recebidas por ocasião do Seminário de Pesquisa I e II, 

como nas constantes observações e intervenções realizadas nos encontros de orientação.  

Para a segunda parte da dissertação seguiu-se à pesquisa documental, que conforme 

Gil (2008, p. 51) “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.  

Portanto a primeira fase da coleta de dados se concentrou nos documentos e 

publicações do Ministério da Educação (MEC) e seções adjacentes, no formato de relatórios e 

textos legais (portarias, normativas, ofícios). As redações regulamentam dispositivos previstos 

em Lei referentes ao processo de expansão e reestruturação da rede federal de educação 

profissional.  

As orientações e indicações relativas aos textos foram obtidas por meio da pesquisa in 

loco junto à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) do IFMG, localizada na Reitoria em 

Belo Horizonte e à Coordenação de Gestão de Pessoas no campus São João Evangelista. Os 

documentos impressos foram obtidos nestas seções e os digitais pelos sítios oficiais do 

Senado Federal, Câmara dos Deputados e Portal do IFMG.  

A execução desta fase se deu com o sequenciamento de todas as transformações da 

rede desse seu surgimento até a criação dos IFs. A operação foi realizada com a formulação 

de listagem dos eventos e posterior adequação textual, seguida da associação dos fatos ao 

cenário político-econômico da época, que influenciou nas modificações sofridas pela rede ao 

longo de sua evolução. 

Para o segunda fase da coleta de dados a investigação se baseou na identificação das 

principais políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do 

TAE. Novamente junto às seções de gestão de pessoas da Reitoria do IFMG e do campus São 

João Evangelista, listou-se as principais legislações
1
 pertinentes à carreira do TAE e ao 

desenvolvimento profissional dos servidores públicos civis da União, máxime, do servidor em 

tela. 

                                                 
1
 Lei nº 11.091/05 (BRASIL, 2005a); Decreto nº 5.707/06 (BRASIL, 2006 a); Decreto nº 5.824/06 (BRASIL, 

2006b); Decreto nº 5.825/06 (BRASIL, 2006c); Lei nº 11.784/08 (BRASIL, 2008b); Lei nº 12.772/12 (BRASIL, 

2012b); Portaria nº 27/2014 (BRASIL, 2014); Portaria nº 15/2016 (BRASIL, 2016b); Nota Técnica nº 67/2016 

(BRASIL, 2016c).  
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Ato contínuo realizou-se uma minuciosa apuração das principais características, 

objetivos e finalidades destas políticas, obtidos mediante exaustivo estudo dos textos sob 

esclarecimento dos servidores lotados nas seções de gestão de pessoas citados. Foi montado 

um arquivo digital com os textos e as informações deles extraídas relacionadas 

preliminarmente, para em seguida serem analisadas e inferidas na construção do texto. 

Finalmente na terceira fase de coleta de dados se averiguou documentos impressos e 

digitais junto à PROGEP, mais especificamente, os resultados finais dos editais de apoio 

financeiro à graduação e pós-graduação dos servidores, em formato de tabela. A partir da 

análise destes documentos constatou-se uma das formas de intervenção da unidade no 

desenvolvimento profissional do TAE. 

Junto ao Departamento de Administração e Planejamento (DAP) obteve-se as 

propostas orçamentárias aprovadas e os relatórios de gestão da unidade. As informações 

referentes ao orçamento estavam alocadas em formato de planilhas eletrônicas, separadas por 

ano e natureza de despesa, o que permitiu a interpretação dos recursos financeiros disponíveis 

para o desenvolvimento profissional.  

Com o apoio da Auditoria Interna do campus São João Evangelista foi apurado pelo 

acompanhamento gerencial de despesa do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), notas de empenho relativas a despesas. Estas demonstrações 

financeiras dizem respeito a ações isoladas de capacitação e qualificação de servidores, 

cobrindo gastos com diárias, passagens e restituições. 

Na sequência os dados foram selecionados e agrupados no formato de tabelas 

eletrônicas demonstrando as ações encontradas, com os valores previstos no orçamento e os 

efetivamente dispendidos, além do quantitativo de TAEs assistidos. De posse destes dados foi 

possível inferir a respeito das ações em prol do desenvolvimento profissional implementadas 

na unidade, identificando os tipos de ações encontradas, a relação – direta ou indireta – com o 

ambiente organizacional e as atividades inerentes ao cargo do servidor. Contrapondo-as às 

políticas públicas educacionais identificadas. 

A diante acompanhado da Coordenação de Gestão de Pessoas do campus São João 

Evangelista examinou-se os seguintes documentos alocados na seção: Escolaridade dos 

Servidores, em formato de planilha eletrônica contendo nome, cargo e titulação; Relação dos 

Servidores, apresentado em tabela no formato de texto e inclusos o nome, cargo, classe, nível 

e padrão dos servidores.  
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Esta dissertação apresenta um comparativo dos níveis de capacitação e de qualificação 

dos TAEs entre o início e o final do intervalo estudado. Como não se encontrou estes dados 

tabulados referentes ao início do período, foi necessário encontrar outras fontes. A busca 

aconteceu nas pastas funcionais de cada servidor, além dos demonstrativos de pagamento da 

folha funcional de dezembro de 2008.  

As informações obtidas por meio desta busca foram reunidas no formato de planilhas 

eletrônicas contendo os dados puros. A partir de então foram formuladas tabelas e gráficos 

demonstrando os níveis de capacitação, variação nas classes e alterações nos níveis de 

qualificação dos TAEs. O que permitiu inferir acerca dos impactos das políticas públicas 

educacionais sobre o desenvolvimento profissional do TAE no campus São João Evangelista.  

A investigação retratada pelas três fases da segunda parte deste relatório foram 

executas em períodos diferentes, dadas a necessidade do pesquisador e a disponibilidade 

manifestada pelo IFMG. No mês de março de 2017 foram coletados os dados referentes à 

primeira e segunda fases, com a necessidade de incursões junto à Reitoria. As informações 

relacionadas à terceira fase da investigação foram levantadas no mês de maio de 2017, no 

campus e por contatos eletrônicos com a PROGEP. 

Diante do exposto e no tocante à apresentação e organização desta dissertação, o texto 

foi estruturado em dois eixos centrais. O primeiro é composto por esta seção introdutória e 

dois capítulos, ao tempo que o segundo é constituído de outro capítulo e das considerações 

finais. Os capítulos atendem respectivamente aos objetivos específicos indicados.  

No primeiro capítulo é conhecida a trajetória histórica da rede federal de educação 

profissional, de sua origem à criação dos IFs. O texto discorre sobre os motivos que levaram 

ao surgimento da educação profissional, o formato das instituições e o ensino por elas 

ofertado e as legislações e transformações em sua estrutura legal. E ainda sobre as influências 

e interesses político-econômicos e sociais, nacionais e internacionais, envolvidos na oferta 

desta modalidade de educação.    

Em sequência disserta a respeito dos IFs e do IFMG, ao realizar uma breve exposição 

de sua atual estrutura física e institucional. Completando com uma imersão à história das 

instituições que vieram a constituí-lo, com ênfase naquela que se transformou no atual 

campus São João Evangelista. 

Por fim o capítulo inicial expõe a carreira do TAE e reflete as disputas e tensões 

envolvidas na legitimação e construção do plano de carreira, produto de intensas mobilizações 

e lutas das entidades representativas da classe desde a década de 1980. E encerra 



17 

 

 

 

caracterizando o termo desenvolvimento profissional ao determinar seu significado para 

efeitos deste relatório, o fazendo com base no estabelecido na legislação vigente.  

No segundo capítulo são tecidas as relações entre Estado, Governo e Políticas 

Públicas. A escrita traz uma retrospecção do surgimento e evolução do Estado e sua relação 

com a sociedade civil e o Capital, sob a perspectiva marxista. Disserta sobre o Governo e suas 

funções, mais especificamente, sobre as Formas de Governo, analisando suas relações como 

instituição representativa do Estado.  

Seguidamente trata da conceitualização de Políticas Públicas, seu surgimento e 

importância na área da pesquisa e interpretação de sua definição como de Estado ou de 

Governo, pública ou não. Relaciona-as às políticas sociais e, sucessivamente, às políticas 

públicas educacionais, inferindo a respeito das mediações teórico-ideológicas e 

socioeconômicas envolvidas nas suas formulações.   

No segundo eixo central da dissertação encontram-se o terceiro capítulo e as 

considerações finais. Neste último capítulo são apresentados e discutidos os dados obtidos 

pela pesquisa documental, a se iniciar pela identificação das principais políticas públicas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE, sucedida de uma 

minuciosa exposição de suas características. 

À frente como produto da interpretação dos dados são relacionadas e discutidas as 

ações encontradas em contribuição ao desenvolvimento profissional do TAE na unidade. 

Observa-se inúmeras informações junto às diversas fontes, utilizando-se de tabelas como 

recursos para representar os resultados obtidos e subsidiar as inferências. 

E finalmente a última seção do capítulo diz respeito à evolução do perfil de 

capacitação e qualificação do TAE durante o espaço em estudo, contrapondo a situação 

verificada entre o início e o final do intervalo selecionado. As informações são dispostas em 

formato de gráficos e completadas textualmente, o que permitiu uma melhor compreensão 

para o confronto de ideias.  

Como última seção o texto evidencia sob o título de considerações finais uma síntese 

crítica da compreensão do exposto nos três capítulos e suas seções. Revela as conclusões 

alcançadas quanto aos impactos das políticas públicas educacionais sobre o desenvolvimento 

profissional do TAE no campus São João Evangelista. E encerra sua parte textual 

conjecturando sobre os efeitos da atual situação política e econômica do país sobre a 

educação, suas instituições e servidores. 
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2 REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL   

De forma a contribuir com uma visão mais refinada a respeito da instituição federal de 

educação a ser utilizada como recorte nesta pesquisa, este primeiro capítulo faz uma 

retrospecção na história da rede federal de educação profissional. A intenção é apontar seu 

surgimento e a evolução ao longo de sua trajetória, as influências, interesses e disputas que 

vieram culminar na atual conjuntura da rede, com a criação dos IFs. 

Dessa forma, o IFMG campus São João Evangelista foi selecionado como recorte de 

pesquisa. Buscou-se descrever um breve histórico dessa instituição, desde a sua criação e 

origem à atual condição. 

Isto posto, o texto busca identificar e analisar a carreira do TAE, regime jurídico e 

estruturação, apontando as características, atribuições e o papel do agente diante do atual 

modelo de educação profissional. Articula entre as possibilidades de atuação deste agente e a 

necessidade do desenvolvimento profissional. Por fim, evidencia o desenvolvimento 

profissional como ferramenta de evolução pessoal e de prosperidade institucional, 

determinando o significado do termo para efeitos da pesquisa. 

2.1 Trajetória histórica da Rede Federal de Educação Profissional  

As primeiras instituições com caráter de formação profissional no Brasil datam do 

início do século XX, instituídas pelo presidente Nilo Peçanha por meio do Decreto nº 7.566. 

Por este ato era criada em 23 de setembro de 1909 a Rede Federal de Educação Profissional, 

com 19 Escolas de Aprendizes Artífices destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito, 

em diferentes unidades federativas, “em cada uma das capitais dos Estados da Republica” 

(BRASIL, 1909, art. 1º).  

A Rede se subordinava ao então Ministério dos Negócios da Agricultura, atendendo às 

demandas de natureza econômica e política da época. Com a abolição da escravidão grande 

número de ex-escravos se somaram aos pobres, deficientes e órfãos à margem da sociedade e, 

não encontrando meios para sua subsistência, eram considerados um grande problema social.  

À educação profissional era dada a incumbência de solucionar a questão da ociosidade 

dos marginalizados, pois estes poderiam tender para a criminalidade. Na visão de Manfredi 

(2002) desde sua origem a formação profissional foi voltada para os desfavorecidos da fortuna 

e visava atender às demandas por mão-de-obra. Teoria esta evidenciada no citado decreto de 

criação da rede:  

Considerando: o aumento constante da população das cidades exigia que se 

facilitasse às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre 

crescentes na luta pela existência e que, para isso, se tornava necessário, não só 
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habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os 

afastassem da ociosidade, da escola do vício e do crime (BRASIL, 1909). 

Neste sentido Fonseca (1961) esclarece que de seu surgimento até o início da segunda 

república a educação profissional é vista como filantropia ou caridade, atuando como um 

mecanismo de regulação social. A primeira tratativa no sentido da inversão destes valores se 

dá quando sancionada pelo Congresso Nacional no ano de 1927 a Lei Fidélis Reis, prevendo a 

obrigatoriedade do ensino profissional em todo o país.  

Sob a ótica de Fonseca (1961, p. 195) o mais “radical de quantos projetos já haviam 

surgido no Brasil a respeito do ensino profissional”, pois [...] “tornava aquele ramo de ensino 

extensivo a todos, pobres ou ricos, desfavorecidos da fortuna ou representantes das classes 

abastadas”. De toda forma, com toda a oposição e pressão de segmentos da sociedade e da 

classe política e, ainda, justificado pela falta de recurso financeiro para tamanho propósito, o 

projeto não é aplicado.  

Com o advento da criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930 e subordinado 

a ele, da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, as Escolas de Aprendizes Artífices são 

incorporadas pelo novo órgão que assume sua supervisão. Neste mesmo ano com a explosão 

da crise econômica as oligarquias cafeeiras se enfraquecem politicamente, iniciando uma 

abertura para o crescimento da burguesia industrial, logo, da necessidade de formação 

profissional.  

Contudo, as Escolas se mantêm vinculadas à pasta da Educação por meio da Inspetoria 

até o ano de 1934, quando esta é transformada em Superintendência do Ensino Profissional. 

Este período é caracterizado pela intensa expansão do ensino fundamental, alavancada pela 

política de criação de Escolas Industriais e a introdução de novas especializações nas Escolas 

existentes (BRASIL, 2009). 

O processo de industrialização no Brasil ganha impulso nas décadas de 1930 e 1940 e 

as Escolas de Aprendizes Artífices dão lugar aos Liceus Industriais por meio da Lei nº 

378/37, prevendo em ser art. 37 que [...] “serão transformadas em Lyceus, destinados ao 

ensino profissional, de todos os ramos e graus” (BRASIL, 1937a).  

Apesar disso, a educação profissional simboliza ainda àquela época, o ensino aos 

desfavorecidos de fortuna. Porém, como descrito por Picanço (1995, p. 92) “tem seu maior 

impulso a partir daquele ano e isto se reflete na Constituição outorgada pelo Estado Novo, na 

qual se encontram as diretrizes nesse campo”.  
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Na Constituição Federal (1937) é estabelecida  a primeira tratativa de ensino técnico, 

profissional e industrial, ao declarar:  

A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, 

pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 

possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e 

tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 

menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-

lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 

associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos 

econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas 

aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento 

desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os 

auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público 

(BRASIL, 1937b). 

Como desdobramento da Constituição (1937) as empresas e sindicatos passam a ter a 

obrigatoriedade da organização de escolas de aprendizes. Do ponto de vista de Kirschner 

(1993) um dos maiores  méritos daquela Constituição é eliminar a  referência do ensino 

profissionalizante como destinado exclusivamente aos menos favorecidos.  

Ao tempo que no período do Estado Novo (1937-1945) o ensino profissional foi 

adotado como prioridade, “visando a formar trabalhadores capazes de se adequarem à 

organização científica do trabalho, princípio que se ajustava à inspiração taylorista-fordista de 

organização do trabalho na produção industrial” (KIRSCHNER, 1993, p. 14).  

A partir do primeiro biênio da década de 1940 a Reforma Capanema
2
 remodela todo o 

ensino do país. Os Liceus Industriais são novamente renomeados, passando a se denominarem 

Escolas Industriais e Técnicas, agregando ao ensino técnico um significativo nível de 

formação científica e propedêutica.  

Esta alteração se deu pelo Decreto nº 4.127/42, que estabelece as bases de organização 

da rede federal e estabelecimentos de ensino industrial, a constituindo pelas escolas técnicas, 

industriais, artesanais e escolas de aprendizagem (BRASIL, 1942). Um de seus mais 

significativos avanços foi fazer com que as escolas industriais e técnicas passassem a oferecer 

o ensino profissional em nível equiparado ao secundário. 

Em 1959 as Escolas Industriais Técnicas passam à denominação de Escolas Técnicas 

Federais. Além da alteração de nome recebem autonomia didática e de gestão, sendo 

transformadas em autarquias federais por meio da Lei nº 3.552/59. Esta legislação permitiu 

aos estabelecimentos personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, técnica e 

                                                 
2
 Este é o nome popular dado às Leis Orgânicas do Ensino, profundas mudanças implantadas no sistema 

educacional brasileiro durante a Era Vargas, mais especificamente a partir do ano de 1942. Estas transformações 

foram lideradas por Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde. 
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financeira, fazendo com que o momento fosse de ampliação da rede federal de educação 

profissional, se refletindo na intensificação da formação de técnicos.  

Outro ponto relevante deste período e que contribuiu para a citada ampliação, está na 

destinação de recursos à Educação, quando é conferida pela primeira vez uma porcentagem de 

recursos (3,4%) sob o total de investimentos previstos no orçamento do Governo Federal 

(BRASIL, 2009). 

Acrescenta-se o cenário de industrialização, intensificado a partir da década de 1950, 

onde empresas multinacionais iniciaram atividades no país. Segundo Tavares (2012) o Brasil 

se torna dependente do capital internacional, que passa a requerer do governo investimento na 

qualificação de mão-de-obra, baseado na Teoria do Capital Humano. Neste período se inicia a 

adoção do modelo nacional-desenvolvimentista em substituição ao modelo agrário-

exportador, com a abertura da economia brasileira para o capital internacional no governo 

Juscelino kubtschek (1956-1961).  

Em seguida, após longo período de tramitação e discussão desde a apresentação do 

projeto de lei em 1948, por parte do Poder Executivo ao Legislativo, até a aprovação do texto 

final em 1961, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), por meio da Lei 

nº 4.024/61.  

Ocorreu então a primeira tentativa de equiparar ensino técnico ao propedêutico, uma 

vez que os egressos do ensino secundário profissionalizante passaram a ter direito de acessar 

o ensino superior, embora apenas em cursos relacionadas à sua formação. Um dos pontos 

mais polêmicos é a autorização dada à iniciativa particular para o oferecimento do direito a 

educação, que como caracterizam Cunha e Góes (1985, p. 51), demonstra o caráter liberal em 

defesa da iniciativa privada presente naquela legislação.  

O processo de formulação da LDB/61 foi muito extenso, o que não se refletiu na sua 

vigência. A forte influência exercida pelo capital internacional, cada vez mais presente no país 

advindo do processo de industrialização, interfere diretamente na direção das políticas 

educacionais. Entretanto outros fatores externos de interesse nos rumos da educação brasileira 

se manifestaram.  

Isto se evidencia nas décadas seguintes, sobre tudo, a partir do Golpe Militar de 1964, 

com o estabelecimento de diversos acordos internacionais entre o Ministério da Educação 

(MEC) e a United States Agency for International Development  (USAID). Estes acordos 

denominados MEC-USAID estabeleciam, oficialmente, convênios de assistência técnica e 

cooperação financeira à educação brasileira.  
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Mas Arapiraca (1982) argumenta que a presença da USAID promoveu mudanças 

radicais no processo de ensino sob a premissa da modernização, com a adoção da filosofia 

pedagógica norte-americana. Segundo o autor foram adotadas no Brasil as reformas de 

exceção utilizadas pelos estadunidenses para manter as estruturas de classes, fundamentadas 

no sistema de produção capitalista. “É a política de mudar para continuar” (ARAPIRACA, 

1982, p. 127). 

O acordo tinha objetivo de reformar todos os níveis de ensino, principalmente, o 

ensino superior, devido a seu papel estratégico na formação da cidadania. Os interesses 

internacionais pela educação voltada para a formação de mão de obra se uniam aos interesses 

da ditadura na formação do indivíduo com uma relativa ignorância, que não desenvolvesse 

um pensamento crítico a ponto de contestar aquele regime político.  

Como fruto destes interesses e conforme anotou Fávero (1991, p. 16): “[...] para 

apaziguar contestações e atender às demandas de ascensão e prestígio social de um vasto 

segmento da classe média que apoiara o golpe de 64”; e que pressionaram o governo por 

acesso ao ensino superior. As ações vão ao sentido da reforma universitária em 1968, quando 

a LDB/61 passa por uma relevante modificação, com a promulgação da Lei nº 5.540/68.  

Esta Lei reorganiza o funcionamento do ensino superior em direção a uma linha 

tecnicista, separando-o dos ensinos fundamental e médio. O ensino superior deveria ser 

ofertado exclusivamente pelas universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos 

isolados, mas sob a autorização do governo (BRASIL, 1968). A modificação representada por 

esta Lei demonstra os esforços dos militares no sentido de controlar o ensino superior no país, 

na intenção de mantê-lo em atendimento aos interesses internacionais que comungavam com 

os seus. 

Na mesma medida das alterações realizadas em 1968 com a reforma universitária, é 

dada continuidade à política de mudar para continuar. A LDB/61  é substituída logo no início 

da década seguinte, com a redação dada pela  Lei nº 5.692/71. 

Embora Cunha e Góes (1985) sustentem que a LDB/71 seja apenas uma reforma da 

primeira, ainda sim, a nova LDB torna, compulsoriamente, o currículo do segundo grau em 

técnico-profissional, ou seja, se torna obrigatória a profissionalização neste nível de ensino. O 

crescente número de pessoas cursando o ensino secundário e pressionando o governo por 

acesso ao ensino superior, faz do ensino profissionalizante uma opção, além da qualificação 

de mão de obra para a indústria.  
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O interesse é pela formação de técnicos urgentemente, o que faz com que as escolas 

técnicas federais tenham um aumento significativo nas matrículas, ao tempo que se amplifica 

a implantação de novos cursos técnicos (BRASIL, 2009).  

 Ao final da década de 1970, três das Escolas Técnicas Federais com grande destaque 

no cenário nacional são transformadas em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). 

A transformação se dá pela Lei nº 6.545/78, originando os CEFETs do Paraná, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. Este último foi denominado Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca. A partir desta transformação as instituições passam a ter como 

atribuição, além da formação técnica já inerente, a de formação de engenheiros de operação e 

tecnólogos (BRASIL, 1978).  

Durante a década de 1980 as características e incumbências das instituições se mantêm 

basicamente estabilizadas, não existiu alterações significativas. Com a redemocratização 

brasileira e o início da Reforma do Estado, sob forte influência da lógica neoliberal, há uma 

estagnação da rede federal de educação, paralelo ao cenário de crescimento na rede privada. 

Segundo a lógica neoliberal, destaca Peroni (2013), o Estado é o grande culpado pela crise do 

capital, sendo assim, a ação é por minimizá-lo.  

Esta lógica se intensifica a partir de meados da década de 1990, no entanto, as demais 

instituições não transformadas em CEFETs pressionam o governo. De forma a atenuar as 

pressões, o governo autoriza esta transformação por meio da Lei nº 8.948/94. O processo 

passa a ocorrer gradativamente com as demais escolas técnicas federais e, na sequência, com 

as escolas agrotécnicas federais, porém, a Lei restringia a expansão.  

Acontece que as instituições já existentes poderiam se transformar em CEFETs , mas 

sem a expansão da oferta de educação profissional, mantendo a política de minimização do 

Estado com os gastos sociais. Fica estabelecido que o processo para a referida transformação 

se desse mediante decreto específico, obedecendo aos critérios do Ministério da Educação e 

do Desporto (BRASIL, 1994). 

Além disso, outro ponto de grande relevância daquela década é a promulgação da 

LDB/96, pela Lei nº 9.394/96, sob forte influência do poder executivo no governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). As políticas restritivas de imo neoliberal adotadas influenciam 

consideravelmente a formulação da Lei, se refletindo na sua redação.  

A educação profissional é prevista na LDB/96 em um capítulo a parte como 

modalidade de educação. Tem por finalidade conduzir o estudante ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Não seria responsabilidade do Estado 
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“produzir” o trabalhador, embora dele necessitasse como nunca. As restrições à expansão da 

educação (profissional) e o incentivo à inciativa privada a atuar no setor, correlacionavam-se 

em prol das políticas de minimização da atuação do Estado.  

Ao tempo que a relação trabalho-educação foi associada às novas competências que o 

indivíduo necessitava adquirir para se adaptar ao novo modelo de trabalhador requerido pelo 

Capital, ou seja, flexível, adaptável e responsável por sua constante atualização, 

sucessivamente, por sua empregabilidade.   

Acrescida a estas tensões e de certa forma grande fomentadora delas, elenca-se 

algumas forças que influenciaram as políticas em relação à educação profissional brasileira  

em direção à orientação econômico-política de organismos internacionais. A exemplo, o 

convênio assinado entre o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que criou o  Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) em 1997, 

visando expandir a oferta de cursos profissionais.  

O acordo previu recursos financeiros da ordem de  US$ 500 milhões (quinhentos 

milhões de dólares), arcando o Ministério da Educação e o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

com 25% cada, enquanto o BID com os 50% restantes (BRASIL, 2005b). Um investimento 

desta grandeza, se investido de forma correta,  certamente proporciona benefícios, porém, é 

outra clara demonstração da participação de mecanismos internacionais nos rumos da 

educação brasileira, continuada na década de 1990.  

A partir do início dos anos 2000 com o governo Lula, é dado início a uma profunda 

transformação no cenário educacional brasileiro, sobretudo, na participação do Estado por 

meio de políticas visando a expansão das instituições e consequente aumento no oferecimento 

de vagas na rede federal (profissional).  

Embora seja possível relacionar tais políticas a um caráter social, pois representam a 

presença de instituições educativas nas mais diversas regiões do país, com aumento da oferta 

de vagas, de cursos e a geração de empregos. É preciso ressaltar que também atendem a 

interesses econômicos, de mercado, do Capital.  

Segundo Conde et al (2016) no Brasil se percebe diversos movimentos em direção à 

mercantilização da educação. 

Em um eixo que caminha do global para o local encontramos as forças 

sociometabólicas do capital agindo para encontrar espaço de exploração dos negócios 

educacionais em escala planetária. No eixo que vai do central para o local 

encontramos estratégias para “adaptar” sistemas educacionais às novas demandas do 

capital. No eixo que vai do público para o privado nos deparamos com a estratégia 

clara de aumento de produtividade dos sistemas e eficácia nos gastos com educação 

(o público não estatal e as estratégias de racionalização do público pela lógica do 

privado). E na linha que vai do privado para o público encontramos a possibilidade de 
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mistura dos dois eixos através dos mecanismos legais como a Lei de Inovação, a 

parceria público-privada, programas educacionais de acesso à universidade, e 

financiamento estudantil e isenção fiscal para instituições privadas (CONDE et al, 

2016, p. 3). 

  Portanto o caráter de atendimento ao Capital não é esquecido nas políticas públicas 

educacionais do governo Lula. Conde et al (2016) revelam que a expansão da rede 

profissional pela aproximação instituição-sociedade para o empreendedorismo e formação de 

um sujeito trabalhador especializado, é fundamentado na transformação das instituições em 

“agências” de desenvolvimento para solução de problemas locais, ainda apoiadas na Teoria do 

Capital Humano.  

Por esta teoria a educação formal e o treinamento efetuados pelas pessoas são 

considerados investimentos em forma de capital humano, isto é, o crescimento do nível 

educacional proporcionalmente ligado ao aumento da renda, pois, sua produtividade estaria 

condicionada a este nível. Desta maneira a porção de produtividade de uma pessoa 

condicionaria a quantidade de capital humano que ela possuiria. 

A aplicação desta teoria na sociedade defende que o investimento humano nas áreas da 

educação e treinamento gera o crescimento econômico, por preceituar que o progresso 

mediante o desenvolvimento econômico está diretamente relacionado aos investimentos em 

educação e formação de trabalhadores.   

Contudo, algumas legislações são formuladas e outras alteradas em prol dos objetivos 

do processo de reorganização e expansão. Inicialmente a LDB/96 passa por significativas 

alterações por iniciativa do governo, como parte de um conjunto de ações preliminares que 

vieram a culminar na criação da RFEPCT.  

Algumas previsões da LDB/96 em relação à educação profissional são modificadas, a 

começar pelo Decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004) regulamentando dispositivos relativos a 

esta modalidade naquela legislação. O texto do citado Decreto representa uma valorização 

desta modalidade de ensino, uma vez que elimina estigmas da educação profissional, vista 

como uma modalidade de ensino destinada exclusivamente aos pobres e que oferecia uma 

formação tecnicista sem a necessidade de formação científica e humanística.  

Em seguida as alterações dadas pela Lei nº 11.741/08 valorizaram a modalidade, ao 

agregar a tecnologia, integrando a educação profissional e – agora – tecnológica aos diversos 

“níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” 

(BRASIL, 1996). A alteração mais significativa neste momento está na mudança da finalidade 

da educação profissional, que deixa de priorizar a formação exclusivamente para a produção e 

acresce ciência e tecnologia à dimensão do trabalho.  
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Onde se estabelecia “a educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996, art. 39). Estabeleceu-se “a educação 

profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia” (BRASIL, 2008, art. 1º). 

Mas a cartada final para a criação da RFEPCT se dá pela alteração do estabelecido na 

Lei nº 8.948/94.  É possível perceber a intencionalidade da transferência de responsabilidade 

associada à tentativa de manutenção do controle sobre a expansão da educação profissional. 

Isto se torna claro no condicionamento da criação de novas unidades às parcerias com as 

demais esferas do poder público e organizações não governamentais constante no § 5º, do art. 

3º daquela legislação:  

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com 

Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1994, grifo nosso). 

Esta imposição se mantem como um dos elementos de maior impedimento na 

expansão e oferta de vagas no sistema. A Lei nº 9.649/98, além de inserir o referido parágrafo 

naquela Lei, ao inserir o § 7º, elenca a União como única autorizada a realizar investimento 

em obras e equipamentos, por meio de repasses para a criação das novas unidades (BRASIL, 

1998b).  

Isto demonstra o intento de controle sobre quaisquer processos de expansão, sendo que 

a manutenção e a gestão após o estabelecimento da nova instituição seria dos parceiros. Isto 

se altera com a nova redação dada pela Lei 11.195/05 (BRASIL, 1995c) ao citado § 5º, do art. 

3º, extinguindo a obrigatoriedade de parcerias e possibilitando a União, na inexistência destas, 

manter e gerir as novas instituições: 

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, em parceria 

com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1994, grifo nosso).  

Da mesma forma a observação é encontrada em Tavares (2012, p. 11), segundo o qual, 

na criação das novas unidades a Lei 11.195/05 dá preferência às parcerias, no entanto, “pode 

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

expansão da Rede.”   

Diante do suporte legal é lançada ainda no ano de 2005  a primeira fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a previsão da 
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construção de 64 novas unidades de ensino. Ao tempo que o então CEFEET-PR é 

transformado em Universidade Tecnológica Federal do Paraná, se tornando a primeira –e 

única –  universidade especializada na educação profissional do país. 

Esta é uma contradição ao processo de transformação da rede, circunstanciada em 

torno dos IFs.  De acordo com Lima e Filho (2006) o CEFET-PR pleiteava a transformação 

em universidade tecnológica desde 1998, no início das alterações promovidas na educação 

profissional. Sonho alimentado pelos CEFETs Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, porém, a 

Lei 11.184/05 transformou somente o CEFET-PR.  

Outra ação relevante ocorre no ano seguinte: a criação do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA) (BRASIL, 2006d). A ação visa integrar a educação profissional 

com a educação básica, o ensino fundamental, médio e educação indígena, com foco nas 

pessoas fora da idade escolar.  

Esta ação demonstra por um lado o caráter social das políticas de expansão, ao 

oportunizar formação profissional aos trabalhadores. Por outro, a responsabilização do 

trabalhador por sua manutenção no emprego, a empregabilidade, que para Conde et al (2016, 

p. 10) “[...] é  a responsabilização  dos trabalhadores pelo desemprego, exigindo-lhes 

requalificação constante”.   

 A partir do ano de 2007 é dado início à segunda fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional. A meta, segundo dados do MEC, era da construção de mais 

150 novas unidades, chegando ao final de 2010 com um total de 354 unidades. Este total seria 

obtido pela somatória das unidades da segunda fase com as da primeira e, ainda, com as 140 

unidades já existentes.  

O plano almeja alcançar todas as regiões do país, “oferecendo cursos de qualificação, 

de ensino técnico, superior e de pós-graduação, sintonizados com as necessidades de 

desenvolvimento local e regional” (BRASIL, 2009). De certa forma confirma o foco 

econômico destas políticas, ao condicionar o desenvolvimento de uma região à presença de 

IFs, fica evidente o caráter mercantil posto à educação profissional. 

No mesmo ano, por meio do Decreto nº 6.095/07 se realiza o desenho inicial das 

políticas a serem adotadas, um passo definitivo era dado no sentido da reestruturação da rede. 

Esta redação apresenta as diretrizes para a integração de instituições federais de educação 

profissional e tecnológica já existentes, em torno do ideário dos IFs.  
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A concepção adotada na reestruturação e expansão da rede federal de educação 

profissional foi de unir as instituições em torno dos IFs, “[...] a fim de atuarem de forma 

integrada regionalmente” (BRASIL, 2007a), observando-se, dentre outros aspectos, a 

proximidade geográfica e o ramo de educação ofertado. Na prática não foi o que ocorreu, 

inúmeras disputas fizeram com que outros aspectos fossem considerados, entre eles, 

influências e interesses políticos.  

As negociações eram livres na formação dos grupos de instituições que se uniriam em 

cada instituto a ser criado, sendo estabelecido pelo MEC o número destes por estado. O jogo 

de interesses e disputas entre os gestores das instituições e políticos  envolveu um amontoado 

de situações que acabaram ocasionando a união de instituições afastadas geograficamente, em 

ramos de educação profissional completamente distintos.  

 Contudo a partir da promulgação da Lei nº 11.892/08, instituindo a RFEPCT e, 

principalmente, com a criação dos IFs, o Plano de Expansão se torna mais efetivo. Foram 

criados 38 IFs, com um total de 168 campi, presentes em todos os estados do país, por meio 

da integração de várias instituições federais já existentes e, ainda, com a previsão da 

construção de outras novas unidades. Ao todo são 31 centros federais de tecnologia - 

CEFETs, 75 unidades descentralizadas de ensino (UNEDs), 39 escolas agrotécnicas federais 

(EAFs), 7 escolas técnicas federais e 8  escolas vinculadas a universidades, que foram extintos 

para formarem os IFs (BRASIL, 2016a).  

Além dos IFs criados a RFEPCT foi constituída pelos CEFETs do Rio de Janeiro e de 

Minas Gerais, 24 escolas vinculadas a universidades, o Colégio Pedro II e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (BRASIL, 2008c), que por motivos diferentes, não aderiram 

às políticas de criação dos institutos federais.  

A transformação em universidade tecnológica era anseio dos CEFETs RJ e MG, que 

alcançaram a posição de CEFET juntamente com o do Paraná em 1978. Assim estas 

instituições não aderiram à rede, fazendo uso de sua autoridade autárquica, postulando a nova 

ascensão obtida no Paraná. O Colégio Pedro II, que a princípio se manteve a parte, foi 

equiparado aos IFs e incorporado à RFEPCT com a sanção da Lei 12.677/12.  

Quanto às escolas vinculadas, o fato de não se tratar de autarquias e “a relação de 

confiança com as universidades e desconfiança na política governamental para o setor” 

(OTRANTO, 2010, p. 8), fez com que somente oito unidades aderissem aos institutos. Mas de 

uma forma geral as instituições temiam “abandono” por parte do governo federal caso não 

aderissem à proposta dos IFs, com isto a imensa adesão.  
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 A reestruturação da rede de educação profissional em torno dos IFs se transformou 

numa das mais importantes dentre as políticas de expansão propostas. O abrupto aumento na 

oferta de vagas no ensino técnico e superior é reflexo imediato perante o espantoso 

crescimento da rede.  

Para se demonstrar este crescimento, de acordo com o MEC até 2016 foram 

concretizadas a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da 

educação profissional, totalizando 644 unidades em funcionamento em todo o território 

nacional. É um aumento de mais de 380%, se considerado o número de campi existentes na 

rede quando da criação dos IFs. É seguramente a maior expansão da história, uma vez que de 

1909 a 2002 foram construídas 140 unidades (BRASIL, 2016a). Veja o Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Expansão da RFEPCT. 

 

   Fonte: Expansão da Rede Federal (BRASIL, 2016a). 

 Outro relevante dado em relação ao cenário de expansão da RFEPCT, que possibilitou 

o atendimento às expectativas da criação dos IFs em relação à abrangência territorial, pode ser 

verificado no Gráfico 2. Com a criação da rede e a continuidade do processo de expansão das 

unidades é possível observar que o número de municípios atendidos é quadruplicado. Isto 

oportunizou a presença de instituições educacionais federais em todas as regiões do país. 

Gráfico 2 – Municípios atendidos com a expansão da RFEPCT. 

 

  Fonte: Expansão da Rede Federal (BRASIL, 2016a) 
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O significativo aumento de municípios atendidos com a presença de unidades dos 

institutos se deve à política de expansão, mas os interesses políticos regionais e municipais 

contribuíram significativamente para que isto ocorresse. Muitas unidades foram criadas com 

base em acordos entre as instituições e prefeituras, que custearam terrenos e até obras em 

contrapartida à instalação destas unidades.  

Não se tratou, em sua maioria, de convênios para manutenção da unidade e, sim, de 

apoio para sua instalação. Não se tratou também, unicamente, de se acreditar no projeto dos 

IFs para o desenvolvimento da região, objetivo atribuído a estas instituições, mas em muitos 

casos pela visibilidade política que a implantação de uma unidade representaria aos homens 

públicos de uma determinada região.  

2.2 Os Institutos Federais 

Os IFs foram concebidos conforme a Lei nº 11.892/08 para ofertar educação 

profissional e tecnológica, em todos os níveis e modalidades, como processo educativo e 

investigativo de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais, com  ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Têm o intuito de promover a 

integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e superior, 

otimizando infraestrutura, pessoal e recursos de gestão, de forma a orientar a oferta formativa 

beneficiando os arranjos produtivos, sociais e culturais locais.  

A intenção desta Lei é promover centros de excelência para o ensino de ciências 

aplicadas e de ciências em geral, além do desenvolvimento do espírito crítico voltado à 

investigação empírica. Defende condicionar estes centros de forma a oferecer capacitação 

técnica e atualização pedagógica aos professores das redes públicas de ensino, desenvolvendo 

programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica.  

Visam, ainda, estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Promovendo a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008c). 

Soma-se a estes propósitos o objetivo de ofertar a educação profissional técnica de 

nível médio por meio de cursos integrados, pós-médio, PROEJA e Formação Inicial e 

Continuada (FIC). De modo a alcançar capacitação, aperfeiçoamento, especialização e 

atualização profissional, realizando pesquisas aplicadas e estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas.  
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Os IFs devem desenvolver atividades de extensão articuladas  com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, enfatizando  produção e difusão de conhecimentos. Buscam 

processos educativos que gerem trabalho e renda em busca da emancipação do cidadão na 

perspectiva socioeconômica. Especificamente em relação à educação superior, os institutos 

devem oferecer cursos superiores de tecnologia, de licenciatura e de programas especiais de 

formação pedagógica, bacharelado e engenharia. E disponibilizar cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu  (BRASIL, 2008c). 

Diante das finalidades, características e objetivos dos IFs estabelecidas pela legislação, 

nota-se que o foco de atendimento ao mercado e a formação de trabalhadores que sempre 

acompanhou a educação profissional não é subtraído. Notadamente existe uma evolução 

estrutural no seu oferecimento e certo crescimento em sua abrangência e possibilidades, de 

forma a agregar as características da ciência, geração de tecnologia e  inovação, ao tempo que 

permite o ensino propedêutico.  

Todavia, se relaciona com os interesses do Capital ao portar expectativas de 

desenvolvimento econômico e formação de mão de obra especializada. De acordo com 

Otranto (2010, p. 9) “pode-se perceber a estreita articulação com os setores produtivos, 

principalmente na proposta de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas, e na 

oferta formativa, em benefício dos arranjos produtivos locais”. 

Por um  lado pode proporcionar ao cidadão o desenvolvimento socioeconômico 

alicerçado na evolução de suas habilidades individuais, propósito inerente a esta modalidade 

que não foge aos citados preceitos da Teoria do Capital Humano. Por outro pode ser um novo 

modelo de educação profissional que visa a geração de conhecimento e embasamento teórico, 

possibilitando ao estudante a continuidade na educação formal.  

No sentido de garantir que os IFs atendam às demandas do mercado, quanto ao 

público que deve atender a Lei 11.892/08 estabelece alguns regramentos para os níveis e o 

tipo de educação a ser ofertada. Delega que sejam garantidas no mínimo 50% das vagas para a 

educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, na forma de cursos integrados. 

E 20% das vagas para cursos destinados à formação de professores. 

A estrutura organizacional prevê que cada instituto seja organizado em 

estrutura multicampi, com orçamento individualizado para cada campus e reitoria, exceto, no 

que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores (BRASIL, 2008c). 

Otranto (2010) destaca que os IFs devem oferecer educação profissional e tecnológica a 

jovens e adultos, em todos os níveis e modalidades.  
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2.2.1 IFMG e o campus São João Evangelista 

Os institutos federais se tornaram a mola mestre do processo de expansão e 

reestruturação da rede federal de educação profissional, destacada principalmente por sua 

transformação em RFEPCT, por sua vez, mormente representada pela criação destas 

instituições. São o reflexo das políticas públicas educacionais formuladas e implementadas 

para a educação profissional do país na última década e meia.  

O IFMG é fruto das políticas públicas educacionais de expansão e reestruturação da 

rede federal de educação profissional, hoje, profissional, científica e tecnológica. 

Acompanhando o processo de expansão o IFMG comporta aproximadamente 10 mil alunos 

distribuídos em mais de 40 cursos técnicos integrados e subsequentes, 30 cursos superiores, 

além das pós-graduações e cursos de formação inicial e continuada.  

É composto por 11 campi: Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador 

Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João 

Evangelista. E 06 campi avançados: Arcos, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ipatinga, Piumhi e 

Ponte Nova (IFMG-REITORIA, 2016).  A distribuição geográfica das unidades do IFMG 

pode ser melhor observadas no Mapa 1:  

Mapa 1 – Distribuição geográfica do IFMG. 

 

     Fonte: Portal do IFMG (IFMG-REITORIA, 2016). 

Como é possível observar no Mapa 1, o IFMG tem como sede de sua administração 

central a Reitoria, localizada na cidade de Belo Horizonte, onde estão instaladas as Pró-

reitorias de Ensino; Administração e Planejamento; Extensão; Gestão de Pessoas e; Pesquisa e 

Pós-Graduação; além do Departamento de Comunicação (DCOM) e o Departamento de 

Tecnologia da Informação (IFMG-REITORIA, 2016). 

Devido a uma política de centralização das atividades administrativas adotada no 

IFMG nos primeiros anos de existência, estas seções se responsabilizaram por toda sua 

administração: processos de compras, contratações e contratos; gestão de pessoas e 
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orçamentária e gestão central de ensino, pesquisa e extensão. Entretanto este modelo vem 

sendo substituído e ações de descentralização e delegação contribuem para uma gestão 

democrática, fazendo com que os campi tenham mais autonomia e participem diretamente da 

tomada de decisão.  

Apesar de pertencerem ao mesmo instituto, devido à dimensão geográfica que 

apresenta e a história das instituições pré-existentes, alguns campi tem objetivos individuais 

de acordo com as especificidades regionais e históricas. No entanto, em busca do atendimento 

aos objetivos de sua criação, o IFMG tem sua missão, visão e finalidades claramente 

definidos: 

Missão: Educar e qualificar pessoas para serem cidadãos(ãs) críticos(as), 

criativos(as), responsáveis e capazes de atuar na transformação da sociedade. Visão: 

Consolidar-se como instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, 

comprometidos com a ética, a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentável. Finalidades: Formar e qualificar profissionais de nível técnico, 

tecnológico, licenciatura, bacharelado e pós-graduação nas diferentes modalidades, 

em qualquer área dos vários segmentos e setores da economia, em estreita 

articulação com as demandas da sociedade e do mercado de trabalho (IFMG-

REITORIA, 2016). 

As definições evidenciam a atenção dedicada aos preceitos de criação dos IFs, mas 

também geram certa esperança. Se nas Finalidades é prevista uma articulação próxima às 

demandas da sociedade e do mercado de trabalho; e a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável são elencados na Visão. A Missão propõe a formação de 

cidadãos críticos, capazes de transformar a sociedade. E o que mais se buscar na educação, se 

não partir da desalienação do indivíduo. 

Como observado anteriormente, os IFs foram criados a partir de instituições pré-

existentes e, assim, o IFMG surgiu de três instituições de educação profissional consolidadas, 

com respeitável experiência no oferecimento da modalidade e que abrangiam o ensino médio, 

técnico, pós-médio, superior e pós-graduação. Após sua criação, dentro das diretrizes do 

processo de expansão e reestruturação da rede, expandiu para o atual formato apresentado há 

pouco.  

As instituições originárias que consolidaram a formação inicail do IFMG são: o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Bambuí (CEFET-Bambuí); o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET-OP) e; a Escola Agrotécnica Federal de São 

João Evangelista (EAFSJE). Estas instituições deixaram de existir como tal para juntas 

conceberem o atual instituto, sendo hoje denominadas campus.  

O Mapa 2 a seguir apresenta a localização geográfica das três instituições que se 

uniram em torno do IFMG: 
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Mapa 2 – Distribuição geográfica das instituições originárias do IFMG. 

 

      Fonte: Adaptado do Portal do IFMG (IFMG-REITORIA, 2016). 

Ao se observar o Mapa 2 é possível perceber a distância entre as três cidades onde se 

localizam as instituições, instaladas em regiões distintas. Entre Bambuí e Ouro Preto há uma 

distância aproximada de 350 Km; de Ouro Preto a São João Evangelista são pouco mais de 

330 Km, enquanto desta à Bambuí são mais de 550 Km. O município de Bambuí está 

localizado na região centro-oeste de Minas e tem sua economia baseada na agricultura e 

pecuária. É neste município que se localiza a primeira Instituição mencionada das três 

integrantes da criação do IFMG: o CEFET - Bambuí.  

Originário da Escola Agrícola de Bambuí criada em 1961 pela Lei 3.864-A/61 e 

subordinada à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, a unidade é uma escola 

fazenda, localizada no centro-oeste mineiro, mais especificamente no município de Bambuí - 

MG, a aproximados 270 km da capital do estado (IFMG-BAMBUÍ, 2013). Ao longo dos anos 

a Instituição passa por inúmeras alterações legais
3
, que além de a renomearem, 

acrescentaram-lhe direitos e responsabilidades.  

É mantida como Escola Agrícola oferecendo o ensino fundamental até meados da 

década, quando em 1964 é transformada em Ginásio Agrícola, passando a disponibilizar o 

Ginasial, que compreendia naquela época os anos correspondentes de quinta a oitava séries, 

atualmente do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Em seguida a Instituição recebe 

nova alteração, desta vez sendo elevada à categoria de Colégio Agrícola em 1968. Ao tempo 

que lhe era concedido esta elevação era ratificado o funcionamento do Curso Colegial 

Agrícola, já iniciado naquele ano.  

A alteração seguinte vem em 1979, quando em conjunto com diversas instituições de 

ensino técnico do país é transformada em Escola Agrotécnica Federal de Bambuí (EAFBí). 

Fica subordinada à Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário (COAGRI), oferecendo 

                                                 
3
 Pelo Decreto 53.558/64 é transformada em Ginásio Agrícola; por força do Decreto 63.923/68 se eleva a 

Colégio Agrícola; pelo Decreto 83.935/79 transforma-se em Escola Agrotécnica Federal de Bambuí (EAFBí). 
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inicialmente o curso Técnico em Agropecuária e os cursos supletivos de Técnico em Leite e 

Derivados e de Técnico em Agricultura.  

Segundo o Portal da Instituição  

A Escola Agrotécnica baseava-se no trinômio Educação – Trabalho – Produção, que 

foi incorporado à pedagogia de ensino e buscava dignificar o trabalho, estimular a 

cooperação, desenvolver a crítica, a criatividade e o processo de análise. Seu 

principal objetivo era preparar o jovem para atuar na sociedade e participar da 

comunidade, utilizando o Sistema Escola-Fazenda, para que os alunos tivessem no 

trabalho um elemento essencial para a sua formação. Esse sistema visava à 

preparação e capacitação do técnico para atuar como agente de serviço e de 

produção, satisfazendo as necessidades de produtores rurais, atuando na resolução 

de problemas (IFMG-BAMBUÍ, 2013). 

A EAFBí permaneceu sob estes moldes por um longo período, quando em 1993 recebe 

o atributo de autarquia federal e com isto, autonomia didática, administrativa, financeira e 

dotação própria no orçamento da União. Em 1997 já formava técnicos agrícolas com 

habilitação em agricultura e zootecnia e passa a oferecer cursos de Agroindústria e 

Informática.  

Em conseguinte, se candidata ao processo de transformação em CEFET e obtém êxito 

na avaliação efetuada pelo MEC, alcançando o objetivo em 2002. Com a recente elevação 

oferece o primeiro curso superior: Tecnologia de Alimentos. A partir desta transformação se 

efetiva o oferecimento de cursos superiores e o estabelecimento de ensino se eleva a outro 

patamar.  

Em 2007 inaugura a UNED na cidade de Formiga - MG. A situação jurídica do 

CEFET - Bambuí se altera no ano seguinte, quando finalmente encorpara-se ao IFMG em 

2008, levando consigo a UNED - Formiga, transformada em campus do atual instituto 

(IFMG-BAMBUÍ, 2013). 

 Diante de todas as alterações, ascensões e influências por que passou ao longo de 

tantos anos, o presente IFMG campus Bambuí mantém seu foco na educação, no ensino, com 

significativas ações de pesquisa, extensão e inovação. Continua instalado na escola-fazenda 

com área de 328 hectares e cerca de 40 mil metros quadrados de construções. Oferece cursos 

técnico-profissionalizantes, ensino médio, graduação (Tecnologia, Bacharelado e 

Licenciatura) e pós-graduação, além do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) (IFMG-BAMBUÍ, 2013). 

O Mapa 2 aponta a cidade de Ouro Preto, na  região  central da Macrorregião 

Metalúrgica e Campo das Vertentes de Minas Gerais. O município se caracteriza por ser uma 

cidade histórica e pelas indústrias extrativas de minério e pedras, onde se localiza a segunda 

Instituição citada que contribuiu na origem do IFMG: o CEFET - OP. 
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A origem do CEFET - OP se dá na região também conhecida como zona metalúrgica 

de Minas Gerais, o chamado Quadrilátero Ferrífero. É criada no ano de 1944 sob a 

denominação de Escola Técnica Federal de Ouro Preto (ETFOP), com cursos técnicos de 

metalurgia e mineração, em decorrência das demandas do início da industrialização do país a 

partir dos anos de 1930.  

A ETFOP se estabeleceu anexo à Escola de Minas de Ouro Preto
4
, porém, em 1959 é 

elevada à condição de Autarquia Federal, incorporando autonomia didática, financeira e 

administrativa. Em 1964, com a desativação do 10º Batalhão de Caçadores do Exército 

Brasileiro que mantinha agrupamento na cidade, é transferida para suas instalações no Morro 

do Cruzeiro, onde atualmente se localiza (IFMG-OP, 2012). 

A conjuntura é mantida até o ano de 2002, quando é elevada ao posto de CEFET - OP, 

habilitando-se a oferecer cursos superiores de tecnologia. A Instituição amplia sua área de 

atuação, o número de vagas e cursos oferecidos a partir de 2007, com a criação da UNED - 

Congonhas e do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD). A partir de 2008, com a 

criação dos IFs, passou a integrar o IFMG conjuntamente com a UNED - Congonhas, que 

veio a se transformar em campus do instituto (IFMG-OP, 2012). 

Atualmente o campus Ouro Preto oferece uma diversidade de cursos: ensino médio, 

cursos técnicos e profissionalizantes, tecnólogos, superiores (licenciaturas e engenharias)  e 

especialização. A unidade ampliou consideravelmente sua área de influência e 

responsabilidades, inserindo-se na pesquisa aplicada e na extensão acadêmica (IFMG-OP, 

2012). 

A terceira cidade vista no Mapa 2 é São João Evangelista, localizada na região leste de 

Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. Tem a economia baseada na agricultura e pecuária, onde 

está situada a terceira Instituição constituinte do IFMG e atual unidade recorte da pesquisa: a 

Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista (EAFSJE); localizada no centro-nordeste 

mineiro, distante cerca de 280 km de Belo Horizonte.  

Sua história teve início no ano de 1947 quando foi idealizada por estimados membros 

da cidade a Sociedade Educacional Evangelistana, para a oferta do ensino fundamental. Em 

1950 a Sociedade compra um terreno chamado ‘São Domingos’, com uma área de 277,14 

hectares, onde ainda se localiza.  

                                                 
4
 A Escola de Minas de Ouro Preto foi idealizada por Dom Pedro II e fundada por Claude Henri Gorceix, em 12 

de Outubro de 1876. Foi pioneira em estudos geológicos, mineralógico e metalúrgico. Funciona atualmente junto 

à Universidade Federal de Ouro Preto. 
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No ano seguinte, em 27 de outubro de 1951, é fundada por meio de convênio entre a 

União e o Estado de Minas Gerais a Escola de Iniciação Agrícola de São João Evangelista, 

subordinada à Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da 

Agricultura. Na sequência a Escola dá início em 1º de março de 1962 à primeira turma da 5ª 

série (antigo ginasial), do curso de Mestria Agrícola, realizando em 1965 a primeira formatura 

com o nível de grau Mestre Agrícola.  

Várias legislações
5
 interferem no contexto histórico da Instituição, que neste período, 

mais especificamente em 1964, tem alterada sua denominação para Ginásio Agrícola, tendo 

sua subordinação transferida ao MEC  em 1967 (IFMG-SJE, 2016). 

Permanece com estas características por cerca de uma década, quando em 1978 é 

autorizado o curso Técnico em Agropecuária. O curso tem início em março daquele ano e 

forma em 1980 a primeira turma com o grau Técnico em Agropecuária. Durante este 

intervalo, tem em 1979 sua denominação alterada para Escola Agrotécnica Federal de São 

João Evangelista. Em 1982 é implantado o curso Técnico em Economia Doméstica e no ano 

seguinte, a EAFSJE se torna uma autarquia, vinculada ao MEC. E em 1995 ocorre a 

formatura da primeira turma do curso Técnico em Economia Doméstica.  

Outro fato importante deste ano é a criação da Associação dos Servidores da Escola, 

criada pelos pares na busca de organizar e defender seus interesses, o que o faz até então. 

Somente em 1999 mais um curso é autorizado, desta vez na modalidade pós-médio:  Técnico 

em Informática; implantado no ano seguinte. No mesmo ano ocorre a criação da Fundação 

Oswaldo Pimenta de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (FUNOPI), visando ampliar as 

ações da EAF. Por fim, em 2005 é aprovado o primeiro curso superior, o curso de Tecnologia 

em Silvicultura (IFMG-SJE, 2016). 

A EAFSJE se manteve com estas características, entretanto, diante das políticas de 

expansão e reestruturação da rede profissional outrora citadas, houve neste período um 

aumento significativo na oferta de vagas e melhorias das estruturas físicas e de equipamentos, 

bem como, na contratação de pessoal. Mas tão somente a partir da criação dos IFs em 2008, 

quando se tornou campus do IFMG, que implantou mais cursos em diferentes modalidades e 

                                                 
5
 Pelo Decreto nº 60.731/67 sua vinculação é transferida para o Ministério da Educação e Cultura. Pela 

Portaria/Coagri nº 17/78 é autorizado o curso Técnico em Agropecuária; Pelo Decreto nº 83.995/79 é 

denominado Ginásio Agrícola de São João Evangelista; Pela Portaria/Coagri nº 47/82 é autorizado o Curso 

Técnico em Economia Doméstica; Pela Portaria/Mec nº101/86 é regularizado os estudos do o Curso Técnico em 

Economia Doméstica; Pela Lei nº 8.731/93 é transformada em EAF; Pela Portaria/Mec nº 25/99 é autorizado o 

Curso Técnico em Informática. 



38 

 

níveis de formação, ampliando consideravelmente suas instalações, quadro de pessoal e 

disponibilizando mais vagas.  

O IFMG campus São João Evangelista é uma instituição de educação básica, 

profissional e superior, com ensino presencial e à distância, leva consigo a missão de 

“consolidar-se como um centro de educação, promovendo o desenvolvimento humano e 

contribuindo para o progresso” (IFMG-SJE, 2016). Acumula às suas responsabilidades a de 

unidade gestora do PRONATEC e, a de centro de mobilização de cursos do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SENAR).  

O campus conta com três cursos técnicos presenciais: Agropecuária, Manutenção e 

Suporte em Informática, Nutrição e Dietética; e três à distância: Artesanato, Florestas e 

Reciclagem. Oferece ainda os cursos superiores de Bacharelado em Agronomia, Engenharia 

Florestal, Sistemas de Informação e,  Licenciatura em Matemática; além de duas 

especializações latu sensu: uma em Meio Ambiente e outra em Pecuária Leiteira (IFMG-SJE, 

2016). 

Dentro desta diversidade de áreas, níveis e modalidades de ensino encontram-se 

matriculados cerca de 1500 alunos. O campus oferece alimentação completa (desjejum, 

almoço e jantar) a preço popular e disponibiliza alojamento aos alunos dos cursos técnicos, 

menores de idade e em situação de vulnerabilidade. São dois alojamentos, um feminino e 

outro masculino, que abrigam juntos em regime de semi-internato aproximadamente 200 

alunos.  

Em relação ao corpo docente o IFMG-SJE  dispunha em dezembro de 2016 de 73 

professores efetivos e 10 temporários/substitutos. E um corpo técnico administrativo com 73 

TAEs, nos mais diversos cargos da carreira, distribuídos nos diversos cursos, setores 

administrativos e cargos de gestão. Ainda exercem suas atribuições no campus 22 servidores 

anistiados do Departamento  Nacional de Produção Mineral (DNPM), que foram reintegrados 

ao serviço público federal (IFMG-SJE, 2016). 

Este é o ambiente e estrutura organizacionais onde o técnico administrativo em 

educação, agente investigado nesta pesquisa, experimenta as políticas públicas educacionais 

voltadas para seu desenvolvimento profissional. Todavia, considera-se necessário para fins 

das análises que se propõe nesta pesquisa conhecer o agente investigado. Desta maneira 

adiante se pretende conhecer o TAE e as características específicas da carreira, de  forma a 

tornar conhecidas as especificidades de sua atuação junto às Instituições Federais de Ensino 

(IFEs). 
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2.3 Técnico Administrativo em Educação 

A rede federal de educação profissional conta com agentes no apoio às funções 

educativas desde sua criação, mesmo que não fossem denominados como Técnico 

Administrativo em Educação, surgiram simultaneamente à criação da rede. Isto se comprova 

com o encontrado no art. 4º do Decreto 7.566 de 1909: “Cada escola terá um director, um 

escripturario, tantos mestres de officiaes quantos sejam necessarios e um porteiro continuo” 

(BRASIL, 1909).  

Embora as atividade administrativa e o técnico-administrativo estejam previstos no 

Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE)
6
. A carreira do 

TAE vem a se consolidar especificamente por meio do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos 

Administrativos em Educação (PCCTAE). Assim, mesmo o período em estudo estando 

compreendido entre 2008 - 2016, para efeitos da carreira do TAE, a pesquisa analisará a partir 

de 2005, quando da criação do PCCTAE.  

O TAE é um cargo do serviço público federal pertencente a uma carreira específica do 

poder executivo, exclusivamente do MEC, que exerce suas funções estritamente junto às 

IFEs. A carreira deste agente se distingue das demais carreiras de técnico-administrativos de 

outros poderes, esferas e mesmo de outros ministérios.  

O ponto central desta distinção está no acréscimo da locução ‘em educação’ no seu 

designativo, revelando sua inseparável relação com a área educacional. De acordo com a 

regulamentação da atividade em cargos da carreira TAE utilizada pelo Instituo Federal 

Fluminense, “esta locução permite diferenciar e apontar para a singularidade do trabalho 

realizado pelos diversos profissionais e carreiras que compõem esse amplo universo 

compromissado com a Educação no país” (IFFLUMINENSE, 2016). 

Assim como os demais servidores públicos federais civis, o TAE é regido pela Lei 

8.112/90 (BRASIL, 1990), porém, seu plano de carreira é estruturado pela Lei nº 11.091/05 

(BRASIL, 2005a). Esta última, um marco na vida profissional do TAE, pois, somente a partir 

de sua promulgação pôde contar com uma legislação exclusiva para sua classe, que atendesse 

diretamente às características e especificidades da carreira.  

O PCCTAE é produto de incessante luta da categoria, por meio de pressões, greves e 

negociações junto ao governo federal. Estas disputas são aqui observadas desde a década de 

1980, quando como desdobramento das lutas é aprovado o PUCRCE. Este plano 

                                                 
6
 O PUCRCE regulamentava a carreira docente e técnico-administrativa das instituições federais de educação, 

foi previsto pela Lei 7.596, de 10 de abril de 1987 e regulamentado pelo Decreto 94.664, de 23 de julho de1987 e 

Portaria nº 475, de 26 de agosto de 1987.   
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regulamentou as atividades e a classificação dos cargos, da criação de comissão permanente, o 

ingresso, o regime de trabalho e a progressão funcional do pessoal técnico-administrativo. 

Além das atividades, criação de comissões permanentes, forma de ingresso, regime de 

trabalho e progressão funcional dos docentes (BRASIL, 1987b).   

 A conquista deste importante instrumento não extinguiu a luta e as disputas em prol 

da constante melhoria das condições de trabalho da classe, assim, a partir de meados da 

década de 1990 iniciou-se um movimento por uma proposta de carreira única dos 

trabalhadores em educação, chamado de Plano de Cargo Único (PCU). A proposta construída 

pelas entidades representativas dos servidores estabelecia novos princípios de carreira, 

contendo características inovadoras.  

Contudo, o plano não foi implantado mesmo diante de intensa mobilização por parte 

das entidades representativas como FASUBRA
7
 e SINASEFE

8
, dos próprios TAEs por meio 

de movimentos sociais e pressões que resultaram em inúmeras reuniões com representantes 

do governo e debates em defesa das propostas do PCU. 

Em documento que trata da implantação do PCCTAE, o SINASEFE afirma que alguns 

pontos como equiparar o piso da categoria a três salários mínimos, a adoção de diferença 

linear de 5% entre os níveis da carreira, ascensão funcional e a criação do cargo único; não 

foram aceitos pelo governo sob dois argumentos: a falta de recursos financeiros, comum à 

política de corte daquela década e inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição (1988) 

exige a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, 

impedindo a progressão vertical (SINASEFE, 2011). 

Tais dificuldades e negativas não cessaram as lutas, porém, durante uma significativa 

greve destes trabalhadores no ano de 2004, a classe decidiu abrir mão destes elementos, o que 

para a FASUBRA seria possível reivindicar mais a frente. Diante da irredutibilidade do 

governo, naquele momento se fazia importante a estruturação de um novo plano de carreira 

para o TAE em virtude da obsolescência do PUCRCE vigente desde 1987 (SINASEFE, 

2011).  

                                                 
7
 Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior 

Públicas do Brasil – FASUBRA Sindical, fundada em 19 de dezembro de 1978, é órgão sindical que congrega 

sindicatos de trabalhadores em Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) sob quaisquer denominações, em 

todo o território nacional. 
8
 Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, criado em 11 de 

novembro de 1988, é constituído pelos servidores federais ativos e aposentados da Educação Básica, Profissional 

e Tecnológica. 
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Sob esta perspectiva o PUC serviu de base para a construção do PCCTAE, que é fruto 

de mais de uma década de negociações, estudos e propostas, pois, grande parte dos elementos 

previstos naquele se consolidaram na construção deste. 

O PCCTAE prevê o ingresso na carreira mediante aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, consideradas a escolaridade e em alguns casos a experiência 

individual na área. A Lei nº 11.233/05 (BRASIL, 2005e) altera a Lei de estruturação da 

carreira (BRASIL, 2005a), sobretudo, em ralação à distribuição dos cargos por nível de 

classificação e os requisitos para o ingresso em cada um deles.  

A carreira está estruturada em cinco níveis de classificação, divididos de forma 

alfabética: A; B; C; D; E. Cada classe tem determinado um vencimento básico progressivo a 

partir da primeira. Para a distribuição dos cargos nestes níveis são consideradas algumas 

características, como “escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 

específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de 

suas atribuições” (BRASIL, 2005a).  

As atribuições de cada cargo da carreira são regulamentadas pelo MEC, por meio do 

Ofício Circular nº 15/05 (BRASIL, 2005d), disponibilizado aos setores de Gestão de Pessoas 

de todas as IFEs.   

Soma-se à primeira divisão da carreira uma segunda, onde são apresentados quatro 

níveis para cada uma das classes citadas, demonstrando o nível de capacitação em que se 

encontra o servidor. Os níveis de capacitação posicionam-no na escala de vencimento da 

carreira e são representados por algarismos romanos: I; II; III; IV. A ascensão no nível de 

capacitação é obtida por meio da realização de cursos de curta duração, com carga horária 

pré-definida, progressivamente para cada nível alcançado.  

A carga horária também é progressiva e no sentido crescente para cada uma das 

classes. O PCCTAE apresenta duas classificações dos cursos de curta duração para obtenção 

de progressão por capacitação: relação direta e indireta com o cargo/ambiente. O plano define  

esta relação de acordo com o cargo ocupado pelo servidor e o ambiente organizacional no 

qual está lotado, dependendo da relação curso/cargo/ambiente organizacional o percentual de 

aditamento financeiro a ser concedido.  

Tais cursos podem ser apresentados a cada dezoito meses de efetivo exercício, 

iniciando a contagem do primeiro interstício a partir da data de posse do servidor, quando este 

será posicionado automaticamente no nível de capacitação I. Para efeitos do aditamento 
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financeiro limita-se ao máximo de três cursos, ou seja, o alcance do nível de capacitação IV 

(BRASIL, 2005a). 

Por fim, a estrutura da carreira do TAE inclui 16 padrões de vencimento. Cada padrão 

de vencimento será alcançado por meio de  progressão por mérito profissional, após êxito em 

programa de avaliação de desempenho. A avaliação deve ser realizada pela chefia imediata do 

servidor, a cada dezoito meses de efetivo exercício, levando-se em consideração seu 

desempenho no exercício do cargo. É baseada em fundamentos de assiduidade, pontualidade, 

relacionamento, respeito à legislação e normas internas, capacidade e tempo de execução no 

atendimento às demandas (BRASIL, 2005a). 

 O ocupante de cargo do PCCTAE está subordinado ao que estabelece a legislação 

quanto ao regime jurídico dos servidores públicos da União, inclusive ao que se refere ao 

estágio probatório. O servidor está sujeito ao estágio probatório durante o período de 36 

meses, onde serão avaliados fatores como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade (BRASIL, 1990).  

Esta avaliação deverá ser realizada por meio de comissão designada para este fim, 

constituída da chefia imediata, de seus pares e usuários da seção onde exerce suas atividades. 

O servidor somente será considerado estável decorridos três anos de efetivo exercício no 

cargo (BRASIL, 1998a). 

Embora a carreira do TAE esteja diretamente relacionada com as atividades 

operacionais, administrativas e gestoras da instituição, o que pode ser visto nas atribuições 

gerais dos cargos do PCCTAE. Estas atribuições não restringem as atribuições específicas do 

cargo constantes do Ofício Circular nº 15/05 (BRASIL, 2005d), mas sim, somam-se aos 

requisitos e competências exigidos para cada um. Com isto ao estruturar a carreira do TAE a 

legislação enumera como atribuições gerais: 

I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-

administrativo ao ensino; II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades 

técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de 

Ensino; III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, 

financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de 

assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão das Instituições Federais de Ensino (BRASIL, 2008a). 

Também existem conceitos de gestão democrática que defendem a criação de formas 

de participação de todos os segmentos envolvidos na educação escolar (administrativo, 

discente e docente) e, ainda, da comunidade externa (familiares e pais), enriquecendo 

consideravelmente a relação ensino-aprendizagem.  
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Porém, é necessário salientar que educação traz consigo um contexto muito mais 

amplo e abrangente que tão somente o de educação escolar ou, especificamente, em unidades 

escolares. Existem correntes defensoras da ligação entre educação e as necessidades básicas, 

segundo as quais as metas das políticas educacionais não poderiam se resumir à oferta de 

escolarização. Desse modo, a educação abarcaria todo o processo de aprendizagem do 

indivíduo, não somente na escola, e por toda a vida.  

Sob este prisma Pacheco (2010) avalia que os projetos pedagógicos devem ser 

articulados com organismos governamentais e com a sociedade civil organizada, mantendo 

uma relação dialética onde todos são educadores e educandos. O autor salienta que a educação 

é resultado de  

experiências vivenciadas em todos os espaços da sociedade pela ação do conjunto 

das organizações em geral, na qual o poder público e a sociedade, de forma 

articulada, exercem sua função educadora na busca da construção de uma cultura 

fundada na solidariedade entre indivíduos, povos e nações, que se opõe ao 

individualismo neoliberal (PACHECO, 2010, p. 4-5). 

Diante desta ótica agregadora o TAE pode ser considerado um agente direto da 

educação. Dentro da escola pode ser cada vez mais qualificado e capacitado, agindo de forma 

democrática e participativa, sem comprometer a eficiência em suas atividades e por 

consequência, a eficácia do processo educacional do qual participa. Este profissional pode 

atuar tanto nas funções administrativas e gestoras, quanto nas atividades imediatamente 

relacionadas à sustentação do indissociável tripé da educação superior: ensino, pesquisa e 

extensão. Na mesma direção o autor revela que 

A partir dessa consciência, todos aqueles que interagem com educandos são 

educadores, cada um dentro da especificidade de sua tarefa. Professores, técnicos, 

funcionários etc. são todos trabalhadores em educação e suas atuações na escola 

devem ser integradas pedagogicamente, tendo o reconhecimento da escola 

enquanto ação educativa (PACHECO, 2010, p. 5, grifo nosso). 

Portanto é imprescindível que este agente esteja preparado para assumir 

responsabilidades de um trabalhador na educação e atuar no novo cenário que se apresenta. 

Desenvolver-se profissionalmente dentro da carreira em prol de uma educação de qualidade e 

para todos.  

Entretanto, ao longo da história a educação brasileira é tratada como política de 

Governo e não de Estado. Desta forma, tem relação direta com as políticas públicas deste ou 

daquele Governo. Como caracteriza Moran (2006, p.15) “é importante procurar o ensino de 

qualidade, mas consciente de que é um processo longo”, devido às políticas educacionais. 

Este é um elemento desafiador para todos os envolvidos com a educação, que devem se 

preparar profissionalmente para enfrenta-lo.  
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2.4 Desenvolvimento profissional 

A fim de caracterizar as políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento do 

TAE, é preciso determinar qual o significado de desenvolvimento profissional a ser utilizado. 

Palavras podem ter mais de um significado ao tempo que um termo composto pode 

determinar ainda outros. Sabe-se que uma palavra tem um ou mais significados na língua 

portuguesa e, ainda, pode determinar um conceito, um pensamento, uma doutrina. Assim 

como um termo pode proporcionar diversos entendimentos sobre seu significado, se não 

definido especificamente para o tema onde será utilizado. 

São muitas as definições possíveis para o termo desenvolvimento profissional. A 

palavra desenvolvimento transmite o significado de aumento, progresso, ampliação, conforme 

apresenta o dicionário da língua portuguesa. Assim como a palavra profissional pode definir, 

entre outros, alguém que faz algo por ofício, que revela profissionalismo. Sobre o 

profissionalismo do professor, Libâneo (1998) relata:  

Profissionalismo significa compromisso com o projeto político democrático, 

participação na construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao trabalho de 

ensinar a todos, domínio da matéria e dos métodos de ensino, respeito à cultura dos 

alunos, assiduidade, preparação de aulas etc. (LIBÂNEO, 1998, p. 90). 

Sob esta perspectiva é possível observar a complexa natureza do profissionalismo, 

ligado às técnicas e conhecimentos, bem como, às especificidades do exercício da profissão. 

O profissionalismo pode ser entendido como o compromisso do professor com a docência e 

com todos os elementos que esta contém, com o projeto pedagógico da escola, o ato de 

efetuar seu trabalho com dedicação, comprometimento.  

No que tange esta pesquisa desenvolvimento profissional tem foco voltado para o ato 

de se profissionalizar, de desenvolver técnicas, fundamentos e habilidades, tem o caráter de 

profissionalização. Quando se refere á profissionalização do professor, Nóvoa (1993, p. 23) a 

destaca como “um processo através do qual os trabalhadores melhoram seu estatuto, elevam 

seus rendimentos e aumentam o seu poder de autonomia”.  

Ao tempo em que se especializa na função pertinente ao cargo que ocupa e amplifica 

habilidades em áreas específicas, o TAE melhora suas condições de atuação, colaborando sob 

a legislação vigente com a melhoria de seus proventos e desenvolvendo, concomitantemente, 

um senso de iniciativa e flexibilidade que lhe permita participar ativamente da ação de educar.     

O desenvolvimento profissional é tema muito debatido quando de sua aplicação na 

carreira docente, para Garcia (1999) a palavra desenvolvimento pressupõe uma evolução e 

continuidade que leva o professor a aprofundar os seus conhecimentos ao longo da carreira 

profissional. De acordo com o autor o desenvolvimento profissional dos professores deve ser 
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encarado como uma encruzilhada, “como a cola que permite unir práticas educativas, 

pedagógicas, escolares e de ensino” (GARCIA, 1999, p. 139).    

Do ponto de vista de Chiavenato (2006, p. 496), o desenvolvimento profissional é “a 

educação que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento 

profissional em determinada carreira na empresa ou para que se torne mais eficiente e 

produtivo no seu cargo”. Independentemente do cargo ou da carreira, ao se pensar em 

desenvolvimento profissional alguns elementos se destacam dos demais, especialmente, pelo 

caráter de universalidade que lhes é peculiar. 

Como um destes elementos cita-se a contribuição advinda das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s). A humanidade vive atualmente sob uma avalanche 

interminável de inovações tecnológicas em todas as áreas e atividades, sejam profissionais, 

educacionais ou mesmo de laser. Estas invenções surgem numa velocidade incontrolável e 

favorecidas pela ação capitalista, que busca constantemente o crescimento econômico, se 

transformam e evoluem em velocidade ainda mais elevada. 

As tecnologias fruto destas inovações são por um lado cada vez mais complexas e 

abrangentes, requerendo de seus usuários mais dedicação e conhecimento para sua utilização. 

Por outro, oferecem ainda em maior grau, integração e conectividade.  

As TIC’s atuam incisivamente sobre a sociedade e as pessoas transformando as 

práticas sociais e, consequentemente, as relações com o saber. Segundo Charlot (2005, p. 41) 

a relação com o saber se refere a “como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se 

constrói e transforma a si próprio”. Dentro desta nova realidade o TAE deve estar atualizado e 

capaz de acompanhar e aplicar estas tecnologias nas suas atividades.  

Enquanto para Masetto (2006)  

As tecnologias devem ser utilizadas para valorizar a aprendizagem, incentivar a 

formação permanente, a pesquisa de informação básica e novas informações, o 

debate, a discussão, o diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, 

a construção da reflexão pessoal, a construção de artigos e textos (MASETTO, 

2006, 153). 

Para Salles e Nogueira (2013) existe um descompasso entre as tecnologias cada vez 

mais atuantes e os modelos administrativos ainda adotados pelo serviço público. Esta situação 

é vivenciada diariamente pelos atores da educação pública, desde os modelos de gestão 

adotados, passando pelos equipamentos e tecnologias disponíveis e chegando às habilidades, 

capacidades técnicas e formação dos agentes.  

Outro ponto de vital importância no desenvolvimento profissional dentro de uma 

organização é a gestão de pessoas. Tanto na esfera privada quanto na pública, respeitadas as 
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especificidades da segunda, a seção é responsável por recrutar e selecionar pessoas, participa 

da avaliação de desempenho e da gestão do plano de carreira, além de exercer papel 

fundamental no desenvolvimento profissional.  

A gestão de pessoas exerce responsabilidade sobre toda a vida profissional do 

indivíduo. Chiavenato (2004, p.14) avalia que a gestão de pessoas assume a manutenção de 

seis processos relacionados às pessoas: “processos de agregar pessoas; processos de aplicar 

pessoas; processos de recompensar pessoas; processos de desenvolver pessoas; processos de 

manter pessoas; processos de monitorar.” 

Soma-se a estes dois elementos de grande relevância ao tema a ciência da 

Administração, envolvida em todo e qualquer processo dentro de uma organização, está 

intimamente ligada ao desenvolvimento profissional. Segundo Chiavenato (2000) a 

Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim 

de alcançar os objetivos, sendo “tarefa básica da Administração, a de fazer as coisas por meio 

de pessoas de maneira eficiente e eficaz” (CHIAVENATO, 2000, p. 5).  

Ao desenvolver profissionalmente o indivíduo, além de propiciá-lo desfrutar dos 

benefícios pessoais que tal ação proporciona, ainda os estende à instituição. Além do que, é 

possível perceber que as atividades gerais da carreira do TAE mantém estreita relação com o 

processo da administração, o que assegura a esta ciência uma atenção especial quando de seu 

desenvolvimento profissional. 

Em se tratando do desenvolvimento profissional do TAE, este está definido clara e 

especificamente pela legislação vigente, que rege, normatiza e estrutura sua carreira. A 

começar pela Lei 8.112/90, que contribui com a questão ao prever o afastamento para 

capacitação. Este direito fora incluído na citada Lei por meio da Lei nº 9.527/97 (BRASIL, 

1997b), dando nova redação a seu art. 81, que trata da previsão de licença ao servidor. Onde 

se estabelecia no inc. “V - prêmio por assiduidade”, passou-se a estabelecer “V - capacitação” 

(BRASIL, 1990, art. 81).  

Por sua vez o afastamento foi regulamentado pelo Decreto 5.707/06, onde se 

estabelece o interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício para cada usufruição de até 

três meses remunerados. A licença pode ser parcelada em períodos não inferiores a trinta dias, 

condicionada ao planejamento interno e relevância do curso  para a instituição, que pode 

custeá-lo. A licença poderá ainda ser utilizada integralmente para a elaboração de dissertação 

de mestrado ou tese de doutorado (BRASIL, 2006a). 

Na sequência a Lei nº 11.091/05 estabelece no art. 10 que o desenvolvimento do 

servidor se dê pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, por meio de 
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progressão por capacitação e por mérito profissional. Seguidamente no art. 11 institui o 

incentivo à qualificação, que se trata de um percentual de aditamento sobre o salário básico a 

ser concedido ao TAE com título de educação formal superior ao exigido para o ingresso no 

cargo do qual é titular (BRASIL, 2005a).  

Ocorre que além da progressão por mérito profissional incide sobre os processos de 

capacitação e qualificação do TAE um incentivo pecuniário. Esta pecúnia deve ser 

considerada uma contrapartida ao seu desenvolvimento profissional, pois o crescimento 

institucional dependente do aprimoramento das competências de seus colaboradores.  

Uma organização, seja pública ou privada, tende a enriquecer seus valores de acordo 

com a evolução pessoal e profissional das pessoas que nela trabalham. Sob a argumentação de 

Dutra (2002, p. 126) “as organizações modernas estão cada vez mais preocupadas em 

direcionar os investimentos no desenvolvimento humano, de modo que eles agreguem valor 

para as pessoas e para a empresa.” 

O Decreto nº 5.707/06 colabora com o sentido de desenvolvimento profissional a ser 

adotado nesta pesquisa ao definir no art. 2º Capacitação: “processo permanente e deliberado 

de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”. E destacando no 

art. 3º diretrizes da política nacional de desenvolvimento de pessoal: “promover a capacitação 

gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e 

assessoramento” (BRASIL, 2006a).  

Contudo, a redação legal mais esclarecedora a respeito do desenvolvimento 

profissional do TAE consta no Decreto nº 5.825/06, ao definir claramente o significado a ser 

considerado para os termos: 

I - desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho 

funcional no cumprimento dos objetivos institucionais; II - capacitação: processo 

permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e 

qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais; [...] V -

 qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por 

meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o 

planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira (BRASIL, 

2006c). 

Percebe-se que o entendimento é pela continuidade, o desenvolvimento não termina, é 

contínuo, assim como devem ser os processos de capacitação: permanentes. E podendo até 

mesmo se valer da qualificação como um de seus recursos, desde que respeitados o 

planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.  
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A progressão por mérito profissional pode ser considerada uma forma de 

desenvolvimento do TAE na carreira, se julgada pelo sentido pecuniário, entretanto, não se 

deve aponta-la como desenvolvimento profissional. Embora o incentivo esteja subordinado ao 

desenvolvimento das competências individuais e institucionais, pois, avalia necessariamente a 

atuação profissional do TAE; quando da avaliação para concessão desta progressão são 

considerados fundamentos como qualidade, produtividade e conhecimento, inerentes ao 

processo de profissionalização.  

No entanto, são igualmente observados o comprometimento, a assiduidade, o zelo na 

realização das atividades, próprios do profissionalismo. Assim, a progressão por mérito 

profissional não depende exclusivamente do desenvolvimento profissional, mas também e em 

grande parte, de características internas do servidor. 

 Diante do exposto e conforme previsto na legislação, caracteriza-se o 

desenvolvimento profissional do TAE para efeitos deste estudo como capacitação (eventos e 

cursos de curta duração) e qualificação (educação formal). 

Espera-se que a breve imersão na trajetória histórica da rede federal de educação 

profissional tenha possibilitado uma melhor compreensão do que se tornou, assim como, 

conhecer os IFs, o IFMG e o campus São João Evangelista, demonstre o mais nitidamente 

possível a conjuntura do ambiente onde atua o agente em tela na pesquisa.  

Acredita-se que a exposição da carreira do TAE e suas especificidades tenham 

propiciado uma boa compreensão a respeito desta profissão e que, a relevância do 

desenvolvimento profissional e a definição do significado a ser adotado tenham sido 

suficientemente claros. Para que em seguida seja possível adentrar rumo às políticas públicas 

educacionais. 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

Políticas públicas é tema intensamente discutido por teóricos e pesquisadores de todo 

o mundo, assim como o contexto onde são desenvolvidas, as influências e pressões que as 

permeiam por grupos de interesses e classes organizadas, tanto da sociedade como do 

Governo e demais instituições do Estado.  

De acordo com Souza (2006) a política pública como área de estudo surge nos Estados 

Unidos da América (EUA), eliminando etapas se comparada a suas primeiras manifestações 

na Europa, onde se apresenta como fruto dos estudos realizados sobre teorias a respeito do 

papel do Estado e do Governo. Nos EUA a política pública como área do conhecimento se 
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manifesta sem conexão com o estudo das teorias sobre o papel do Estado, trespassando 

diretamente aos estudos relacionados às ações do Governo. 

Para caracterizar e inferir a respeito das políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE, tarefa cerne da pesquisa, é necessário uma boa 

compreensão de Políticas Públicas, Governo e Estado. Existe uma íntima ligação entre estes 

elementos e, logo, com as políticas públicas educacionais. Conforme relato de Souza (2006) o 

Governo é uma das mais importantes instituições do Estado e “produtor, por excelência, de 

políticas públicas” (SOUZA, 2006, p. 22).  

Desta forma, este capítulo abordará inicialmente o Estado, as conflitantes teorias a 

respeito de seu surgimento, sua formação e as transformações conceitual e histórica que 

trouxe o termo ‘Estado’ e, principalmente, o que ele representa ao longo da história, à 

abrangência do que hoje é conhecido como Estado Moderno. 

 Em seguida é preciso conhecer o Governo, as teorias das formas de governo 

construídas e discutidas ao longo da história e suas funções, intrinsecamente ligadas ao Estado 

e à formulação de políticas públicas. 

Na sequência apresenta o surgimento das políticas públicas na área do conhecimento, 

o relevante interesse do meio acadêmico e sua significativa presença nas pesquisas. As 

influências e interesses intrínsecos na sua formulação, implementação, avaliação, abordagens, 

definições e evoluções conceituais construídas ao longo do tempo, são características únicas e 

esclarecedoras.  

É a partir de uma razoável acepção destes elementos que se pretende obter condições 

para a verificação e análise de políticas públicas educacionais, conforme propõe a pesquisa.  

3.1 Estado  

De acordo com Bobbio (2007)  não há discussão quanto ao fato da utilização da 

palavra ‘Estado’ no sentido de ordenamento político se impor através da difusão da obra “O 

Príncipe” (MAQUIAVEL,1532), embora argumente que esta utilização para a palavra não foi 

introduzida por Maquiavel. Do seu ponto de vista o termo passou por modificações não muito 

bem esclarecidas, saindo do “significado genérico de situação para um significado específico  

de condição de posse permanente e exclusiva de um território e de comando sobre os seus 

respectivos habitantes” (BOBBIO, 2007, p. 67). 

O autor enfatiza duas linhas distintas sobre a adoção da palavra que se tencionam com 

teorias contrastantes sobre o surgimento do próprio Estado, gerando incertezas quanto a sua 

origem, o problema da origem do Estado. Uma que aponta a descontinuidade, onde a palavra 



50 

 

denominaria algo novo, não apenas “uma exigência de clareza lexical [...]”. Assim como o 

“Estado precisamente moderno, a ser considerado como uma forma de ordenamento tão 

diverso dos ordenamentos precedentes que não podia mais ser chamado com os antigos 

nomes” (BOBBIO, 2007, p. 67).  

E outra na direção de uma continuidade, visto que para o autor não se explicaria  a 

contínua reflexão efetuada por vários escritores, dentre eles Grotius (1625), Montesquieu 

(1734), Rousseau (1762),   

sobre a história antiga e as instituições dos antigos se a um certo momento do 

desenvolvimento histórico tivesse ocorrido uma fratura grande o suficiente para dar 

origem a um tipo de organização social e política incomparável com as do passado, 

tão incomparável que apenas ele mereceria o nome de “Estado” (BOBBIO, 2007, p. 

71). 

O autor entende que a adoção de uma das teorias, se o Estado sempre existiu ou  

consequência de uma formação histórica, está na definição da abrangência que a ele se 

imputar. A quem o entende constituído de aparato administrativo e de funções que apenas o 

Estado Moderno desempenha, considera a descontinuidade, ou seja, o Estado nem sempre 

existiu. Desta forma os ordenamentos políticos precedentes como a pólis grega não seria um 

Estado e nem a sociedade feudal teria um.  

Já a quem denota ao Estado uma existência anterior a sua denominação como tal, 

anterior à utilização do termo com o significado de ordenamento político, não considerando 

este o marco de seu surgimento, é adepto da continuidade. Sob esta ótica os ordenamentos 

políticos anteriores são considerados Estado.    

Decerto não existe consenso quanto ao surgimento do Estado. A palavra ‘Estado’ 

deixa de significar exclusivamente um modo ou condição em que se está e passa a 

representar, homonimamente, nação, país, território, povo, governo, representação de poder e 

autoridade, soberania, domínio sobre uma sociedade. O Estado como estrutura administrativa, 

econômica, interventora, fiscalizadora, instituinte de regramentos e, até mesmo,  

assistencialista, conforme se conhece hoje.  

O Estado no entendimento de Höfling (2001, p. 31) é representado por um “conjunto 

de instituições permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não 

formam um bloco monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do governo”. Mas 

não é demais apontar que o Estado não pode ser considerado apenas um aparato burocrático, 

segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2004) inclui-se no caráter do novo Estado o plano 

institucional e organizativo, porém, 

já se falou de Estado-máquina, de Estado-aparelho, de Estado-mecanismo, de 

Estado-administração: em qualquer dos casos se trata de uma organização das 

relações sociais (poder) através de procedimentos técnicos preestabelecidos 



51 

 

 

 

(instituições, administração), úteis para a prevenção e neutralização dos casos de 

conflito e para o alcance dos fins terrenos que as forças dominadoras na estrutura 

social reconhecem como próprias e impõem como gerais a todo o país (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO; 2004, p. 427). 

Isto permite inferir que o Estado, seu conceito, significado, abrangência, função, 

enfim; não é algo estável, definido, permanente, é algo em constante mutação. Estas 

transformações se dão conforme a evolução da história desde quando se tem conhecimento. 

Assumir a afirmativa de que o Estado “sempre” existiu é, literalmente, presumir sua 

existência antes mesmo da existência do ser humano.  

Entretanto, concorda-se com Bobbio (2007) que não haveria uma ruptura tão grande 

na história da humanidade a ponto de se partir do zero, criando uma nova forma de 

ordenamento político, completamente desvinculado das anteriores. Não é a simples adoção do 

termo Estado que define as modificações nas formas de ordenamento político. São as 

transformações oriundas de conflitos, disputas e interesses ao longo da história que ampliaram 

absurdamente sua abrangência, funções e o que representa.  

Assim, necessariamente, os ordenamentos políticos anteriores e o Estado Moderno não 

são modelos independentes e dessemelhantes, mas sim, produto das transformações das 

relações sociais.  O Estado como se é o resultado das inúmeras e profundas transformações 

desde o seu surgimento, aliás, este, tema mais complexo que o da utilização da palavra 

‘Estado’.  

O encontrado em Bobbio (2007) quando se refere a uma variante da tese da república 

aristocrática
9
, onde a interpretação exclusivamente econômica que Engels dá à formação do 

Estado e sua principal função de “instrumento de dominação de classe”, talvez ainda se 

reproduza:  

Com o nascimento da propriedade individual nasce a divisão do trabalho, com a 

divisão do trabalho a sociedade se divide em classes, na classe dos proprietários e na 

classe dos que nada tem, com a divisão da sociedade em classes nasce o poder 

político, o Estado, cuja função é essencialmente a de manter o domínio de uma 

classe sobre a outra recorrendo inclusive à força, e assim a de impedir que a 

sociedade dividida em classes se transforme num estado de permanente anarquia 

(BOBBIO, 2007, p. 74). 

Mas a anarquia sob a perspectiva da classe dominante (proprietários), daquela que se 

impõe sobre sua opositora, aquela que detém o poder ou faz uso deste por meio do Estado. 

Neste caso, mantenedor da situação, ou seja, da classe que domina sobre a dominada (os que 

nada tem).  

                                                 
9
 Linha de pensamento de Giambattista Vico (Itália, 1744) de que  a primeira forma de Estado precede do estado 

associal  e pelo estado das famílias, que é social mas não ainda político e surge após a revolta dos fâmulos 

quando os chefes de família tem de se reunir criando a primeira forma de Estado. Ver 

BOBBIO, N., A Teoria das Formas de Governo. Brasília: UnB. 2000.  



52 

 

Sardi (2009) explicita seus pressupostos quanto à formação do Estado realizando uma 

leitura de autores clássicos como Maquiavel, Lênin, Gramsci, Weber, Marx e Engels. Esta 

retrospectiva vem servir de ponto de partida para a estruturação de uma acepção de Estado 

para a pesquisa, ao possibilitar uma boa compreensão da complexa conjuntura da formação do 

Estado, sob a ótica destes renomados teóricos.  

Inicialmente a retrospectiva cita a incontestável defesa de Maquiavel (1469-1527) ao 

Estado, ao que tudo faz jus para defendê-lo, pois, se se esfacelasse prevaleceria a barbárie. 

Então, seria este, o Estado, o “único abrigo dos homens contra a barbárie, na defesa de seus 

bens materiais e espirituais” (SARDI, 2009, p. 9-11).   

No dizer de Bobbio (2000), para Maquiavel tudo seria justificável para se manter o 

Estado e evitar a degradação política, os fins justificariam os meios.  Ao afirmar na obra “O 

Príncipe”  que todos os Estados existentes ou que já existiram são e foram sempre repúblicas 

ou monarquias, Maquiavel altera significativamente as teorias clássicas das Formas de 

Governo e com isto, as teorias de formação do Estado. 

Na sequência Sardi (2009) afirma que o conceito leninista de Estado surgiu das ideias 

de Marx e Engels combinadas com a realidade da revolução russa, associada à ideia de força e 

violência. Para Lênin (1887-1924), tomar o poder é tomar o Estado e, consequentemente, a 

sociedade. Sob estes argumentos percebe-se a estreita relação que o autor considera existir 

entre poder e Estado, onde para se obter o primeiro deve-se conseguir o segundo. Sua 

definição para Estado passa por três dimensões: surge historicamente; tem como papel fazer a 

mediação dos conflitos entre as classes sociais e; o conflito entre as classes sociais implica 

opressão permanente da classe trabalhadora.  

Do ponto de vista de Lênin (1986) o Estado representa “um órgão de dominação de 

classe, um órgão de submissão de uma classe por outra”, e que faz uso disto no sentido de 

proporcionar “a coalizão das classes” (LENIN, 1986, p. 10, grifos do autor). O aspecto 

coercitivo do Estado é amplamente exposto na visão do autor, assumido adepto das ideias de 

Marx e Engels, afirma que as instituições mais características do Estado são a burocracia e o 

exército permanente.  

Por burocracia entende-se os procedimentos e as instituições representativas do 

Estado, das quais se vale no desempenho das funções que lhe são pertinentes de acordo com o 

período de evolução em que se encontra, isto é, sua abrangência. Em relação ao exército 

permanente nota-se a alusão ao direito da coerção da classe dominante sobre a dominada. Para 

Lênin (1986, p. 43) “O Estado é a organização especial de um poder: é a organização da 

violência destinada a esmagar uma certa classe”.   
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Já os relatos de Antônio Gramsci (1891-1937) na visão de Sardi (2009) vão além de 

Lênin, pois assim como Marx e Engels, também entende o Estado como elemento de força 

sobre a sociedade, mas não apenas como aparelho repressor, ou seja, a burocracia somada às 

forças armadas. Considera que o Estado é constituído pela sociedade política que detém esses 

aparatos, mas ainda, pela sociedade civil.  

O Estado não somente reprimiria os conflitos, mas produziria ideologias que 

sedimentassem consensos em favor do que se preconiza, nada mais comum em tempos de 

frenética disseminação da informação. Tal frenesi se manifesta atualmente tanto na 

quantidade e rapidez com que trafega as informações, quanto na negligência na apuração dos 

fatos, facilitando a “tarefa” de se formar consensos.  

Segundo o autor para Gramsci o Estado é “como um conjunto complexo de atividades 

práticas e teóricas com as quais a classe dirigente justifica e mantém os aparatos coercitivos, 

além de conseguir o consentimento ativo dos governados” (SARDI, 2009, p. 16) . Sob esta 

ótica o Estado não abandona o direito da força, faz uso dela como respaldo –  algo legal que 

está à disposição – de forma a fortalecer, de acordo com a necessidade, a estratégia de 

convencimento da classe governada.  

O Estado contemporâneo para Max Weber (1864-1920) é formado por uma 

comunidade humana, onde dentro dos limites de determinado território, reivindica o 

monopólio  do uso legítimo da violência física. Desta forma, o Estado só existe caso os 

dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. 

Em outras palavras Weber defende a legitimidade apoiada numa administração 

racional, onde para dominar a sociedade por meio do Estado é preciso justificar esta 

dominação. É o racional-legal em que o “pai” da burocracia tanto se apoia. Se para Marx o 

Estado é algo negativo, opressor; para Weber é algo positivo. 

Porém, Weber (2003) afirma que o Estado pode ser definido somente por meio 

específico e que lhe é peculiar: o uso da força física, da violência. “Se inexistissem estruturas 

sociais fundadas na violência, teria sido eliminado o conceito de Estado e emergiria uma 

situação que mais adequadamente designaríamos como anarquia, no sentido específico da 

palavra” (WEBER, 2003, p. 9). 

 Como descrito por  Sardi (2009, p. 19) Weber vê o Estado “[...] como vocação, 

valorizando, pois, a atividade política”. Assim, entende que o que determina os 

acontecimentos são as instituições politicamente erguidas, ou seja, as instituições 

representativas do Estado tem supremacia quanto aos acontecimentos. É uma leitura mais fria 
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e institucionalista, de certa forma sintética no sentido de desprezar as infinitas variáveis das 

relações sociais sobre a política e, sucessivamente, sobre as instituições. 

 Já para Karl Marx (1818-1883) é a economia a determinante dos acontecimentos, e 

não a política. Assim como Friedrich Engels (1820-1895), Marx considera que a classe 

economicamente mais poderosa é quem conduz o Estado. Portanto, salienta Sardi (2009, p. 

15), é um “instrumento para subjugar a classe oprimida, tornando-se o direito uma forma de 

legitimação da exploração, isto é, de fazer com que os oprimidos concordem com a opressão”.  

Desta forma Marx (2010) assimila que o Estado deveria atuar como um órgão 

regulador – neutro – das diferenças na sociedade civil, quando na prática,  é um órgão de 

repressão e  de dominação política, que mantém a exploração econômica da classe burguesa 

sobre a classe operária. 

Quanto a esta relação do Estado com a sociedade civil,  Marx (2010) entende aquele 

como dependente desta, e não o inverso. Até porque, sua teoria é de que o Estado tenha 

surgido por necessidade da sociedade quando não mais foi capaz de conviver harmonicamente 

em um determinado momento de sua evolução, haja vista o conflito de classe ocasionada pela 

acumulação e a exploração do trabalho por parte do capital.  

Para o autor Estado e sociedade não se constituem em instâncias diferentes, o Estado é 

o meio organizador da sociedade civil, ao tempo que nele ressoam tais quais os contrastes 

presentes naquela. Não é o Estado que cria a sociedade, mas, a sociedade ao se organizar se 

torna cada vez mais complexa, surgindo então o Estado para organiza-la.  

Devido ao fato do Estado surgir para dirimir conflitos, da necessidade advinda das 

dificuldades que estes conflitos impuseram à sociedade; a classe dominante pôde aditar suas 

predileções na formação do Estado. Desta conjuntura se forma parte da visão negativa de 

Marx em relação ao Estado, que se justifica pelo fato de que este atende, por essência, aos 

interesses da classe dominante em detrimento à classe operária.   

 Como dito anteriormente Engels considera como principal função do Estado a 

dominação de classe e, assim como Marx, enxerga neste processo o elemento econômico 

como decisivo nos acontecimentos. O Estado é para Engels (1975) produto da sociedade em 

um determinado grau de seu desenvolvimento,  quando esta se divide por “antagonismos 

irreconciliáveis” ocasionados pelas disputas de classes. 

Mas, para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos 

colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se 

necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a 

amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da  “ordem”. Este poder, nascido 

da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado 

(ENGELS, 1975, p. 191). 
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Sob este prisma o autor argumenta que o Estado nasceu da necessidade de se controlar 

a rivalidade entre as classes, ocasionada por conflitos gerados pela exploração do trabalho 

pelo capital. E como surgiu em meio a estas divergências é, quase sempre, o Estado da classe 

mais poderosa, da classe economicamente dominante. E esta classe, ao manter certo controle 

sobre o Estado, se transforma também na classe politicamente dominante, obtendo novos 

meios de reprimir e explorar a classe dominada.  

Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para 

manter os escravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a 

nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno 

Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o 

trabalho assalariado (ENGELS, 1975, p. 193). 

O Estado sob estes argumentos, surgido entre a sociedade de classe no intuito de 

conter os conflitos entre elas, se sobrepõe à sociedade, de quem se afasta progressivamente. 

Tal afastamento pode ser apontado pelo fato de que nascido o Estado já dentro dos conflitos 

entre as classes, este tende a se assemelhar em primazia aos interesses da classe dominadora, 

que no Estado Moderno se faz pelo capital.  

É dentro desta ótica que se destaca neste  agora o Estado Moderno. O Estado 

capitalista que externa sob interferências e influências do capital, o controle do ordenamento 

político para evitar que as disputas ocasionadas pelo antagonismo das classes se tornem 

conflitos incontroláveis. Conflitos estes que possam, por ventura, colocar em risco as posições 

das classes. 

Segundo Mézáros (2009) o capitalismo surge simultaneamente ao Estado Moderno, 

com quem mantém relação mútua de firmação. “O Estado moderno imensamente poderoso – 

e igualmente totalizador – se ergue sobre a base deste metabolismo socioeconômico que a 

tudo engole, e o complementa de forma indispensável (e não apenas servindo-o) em alguns 

aspectos essenciais” (MÉSZÁROS, 2009, p.98, grifo do autor). 

Parece atualíssimo o entendimento de Marx e Engels quanto ao fator econômico ser o 

determinante dos fatos, entretanto, é importante ressaltar que conforme entendem os próprios 

autores a emancipação da classe operária aos preceitos do capital pode equilibrar a balança. 

Ao tempo que não se deve considerar incorreto Lênin (1986)  estipular que o Estado como 

concebido hoje será extinto, uma vez que existe tão somente enquanto houver contradições a 

serem resolvidas.  

Porém, não se acredita num cessamento das disputas entre as classes, num fim para os 

conflitos entre elas. Com base em  Marx e Engels (1998, p. 9), a luta de classes sempre existiu 

em todas as sociedades de todos os tempos, uma vez que o antagonismo é um elemento 
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comum em todas elas. Sendo assim, sempre existiu “opressor e oprimido”, e no que tange as 

perspectivas criadas nesta pesquisa, sempre existirá.  

O Estado é aqui entendido como entidade, formado por território e população, 

normatizador da sociedade e também aparelho burocrático. É considerado uma entidade de 

controle social formado pelo conjunto de instituições que dão organização política ao povo, 

sob o monopólio legítimo da força. Dentre estas instituições, na democracia moderna, estão as 

do poder Judiciário (os tribunais e órgãos da justiça); as do poder Legislativo (Congresso e 

câmaras) e; as do poder Executivo (Governo e a administração pública de uma forma geral).  

As instituições atuam sob o interesse do Estado dentro de diretrizes tradicionais, 

habituais, precedidas pelo movimento histórico de sua formação e conjuntura. Embora em 

dado momento seja possível que algumas destas instituições se manifestem no sentindo de 

transformar estruturalmente o Estado, como exemplo o Governo ou, as pessoas e 

organizações que o constituem.  

Isto ocasiona uma relação de mútua influência: num sentido o Governo esteia sua 

atuação nos parâmetros estabelecidos pela evolução e abrangência do Estado como 

ordenamento político. Noutro, o afeta promovendo em conjunto com as demais instituições e 

a sociedade, as transformações que o modelam ao longo da história. 

O Governo tem importante papel na formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas, fazendo destas uma de suas principais ferramentas. Desse modo o Governo 

atua como uma das mais influentes instituições do Estado, o que faz dele um dos elementos 

fundamentais no ambiente das políticas públicas educacionais.  

3.2 Governo  

Na busca por um entendimento sobre o Governo e seu papel, assim como, a relação 

que mantém com o Estado, de quem, conforme dito, considera-se uma de suas principais 

instituições. Utiliza-se aqui a obra “A Teoria das Formas de Governo” de Norberto Bobbio 

como ponto de partida, fazendo uma leitura de seus relatos sob a perspectiva de grandes 

autores que se debruçaram sobre o assunto, dentre outros, principalmente, Platão, Aristóteles, 

Maquiavel e Montesquieu. 

Em sua obra, Bobbio (2000)  chama a atenção para o início das discussões a respeito 

das formas de governo, que se dá por Heródoto, em História (Livro III, §§ 80-82), onde é 

proposto pela primeira vez  três modalidades de governo, que vem a considerar como 

clássicas: “o governo de muitos, de poucos e de um só, ou seja, democracia, aristocracia e 

monarquia [...]” (BOBBIO, 2000, p. 38). Estas modalidades são defendidas, respectivamente, 
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por três personagens da História: Otanes, Megabises e Dario, que ao defender uma, condena 

as outras duas.  

No que tange Platão (428-347 a.C.) em “A República”, ao descrever a república ideal, 

afirma que trata-se de um Estado que nunca existiu em lugar algum. Os Estados que 

realmente existem, reais, são corrompidos e desiguais. Bobbio (2000, p. 45-46) conta que 

“enquanto o Estado perfeito é um só (e não pode deixar de ser assim, visto que só pode haver 

uma constituição perfeita), os Estados imperfeitos são muitos [...]”.  

A respeito disto o autor informa que Platão inclui somente formas de governo 

diferentemente más, que se sucedem historicamente, cada uma pior que sua precedente, pois a 

seu ver, não se ajustam à constituição ideal. Assim as caracteriza como constituições 

corrompidas: timocracia, oligarquia, democracia e tirania. 

Ao considerar estas como formas corrompidas, porém reais, “A República” cita outras 

duas modalidades – como uma única forma –, que seu autor considera como as ideais: “se um 

dentre todos os governantes predomina sobre os outros, é a monarquia; se a direção do 

governo cabe a mais de uma pessoa, é a aristocracia” (BOBBIO, 2000, p 46). Seja o Governo 

de um ou mais de um, para Platão as leis não se alteram.  

Segundo Bobbio (2000) Platão aceita que existam seis formas de governo, contudo, 

separa duas como constituição ideal e quatro para as formas reais, corrompidas. Entende que a 

oligarquia é a forma corrompida da aristocracia; enquanto a democracia a da ‘politeia’ e a 

tirania corresponde à monarquia. O autor esclarece que Platão distingue as formas boas das 

más, sobretudo, por dois contrastes: “violência e consenso, legalidade e ilegalidade” 

(BOBBIO, 2000, p. 54).  

As formas boas de governo seriam aquelas que não se baseiam na violência, mas no 

consentimento,  na vontade dos cidadãos; é a situação onde o governo atua de acordo com as 

leis estabelecidas, e não arbitrariamente. 

A teoria clássica das formas de governo é exposta por Aristóteles (384-322 a.C.) na 

obra intitulada “A Política”, onde o autor reflete sobre as teorias precedentes fixando 

definitivamente algumas categorias ainda hoje empregadas para a compressão do tema. 

Segundo Bobbio (2000, p. 56) Aristóteles considera a Constituição uma estrutura que dá 

ordem à cidade e, assim, entende que Constituição e Governo são a mesma coisa.  

O governo é o poder soberano da cidade, que deve ser exercido por um só, por poucos 

ou por muitos e, assim, quando estes, independentemente de qual for, governam em busca do 

interesse comum tem-se a  constituição reta; quando o exercem no interesse individual tem-se 
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desvios. Esta afirmação fica clara em trecho que representa a teoria das seis formas de 

governo: 

Chamamos de ‘Reino’ ao governo monárquico que se propõe a fazer o bem público; 

‘aristocracia ao governo de poucos..., quando tem por finalidade o bem comum; 

quando a massa governa visando o bem público, temos a ‘politia’, palavra com que 

designamos em comum todas as constituições... As degenerações das formas de 

governo precedentes são a ‘tirania’ com respeito ao reino; a ‘oligarquia’, com 

relação á aristocracia; e a ‘democracia’,  no que diz respeito a ‘politia’. Na verdade a 

tirania é o governo monárquico exercido em favor do monarca; a oligarquia visa o 

interesse dos ricos; a democracia ao dos pobres. Mas nenhuma dessas forma mira a 

utilidade comum (ARISTÓTELES, 1279 apud BOBBIO, 2000, p. 56). 

Para o autor as formas de governo se dividem em três, sendo a monarquia o governo 

de um, com caráter hereditário, visando o bem comum sob obediência às leis e tradições; a 

aristocracia o governo exercido por um pequeno grupo; na politia (politeia), que também 

chama de timocracia, se baseia na vontade popular, governo do povo. Estas formas Aristóteles 

considera como puras e perfeitas, pois visam ao bem da coletividade.  

E são três os desvios apontados pelo filósofo: a tirania como uma deturpação da 

monarquia, governo de um homem que, por exemplo, ascende ao poder por meios ilegais; a 

oligarquia como um desvio da aristocracia, onde o governo pertence a um pequeno grupo 

economicamente poderoso e; a democracia como governo do povo, onde a maioria exerce o 

poder favorecendo os pobres. 

A respeito desta formulação Bobbio (2000) infere sobre o emprego simultâneo dos 

dois critérios: “quem governa” e “como governa”. No primeiro as constituições se distinguem 

conforme o poder esteja: “em uma só pessoa (monarquia), em poucas (aristocracia) e em 

muitas (‘politia’)”. E no segundo as constituições se consagram boas ou más, por 

consequência se acrescenta às três primeiras consideradas boas três outras consideradas más: 

“a tirania, a oligarquia e a democracia” (BOBBIO, 2000, p. 56).  

Ante esta leitura é possível inferir que Aristóteles difere de Platão sobre o que 

distingue uma forma boa de governo de uma má. Para o primeiro não se trata de consenso ou 

força, legalidade ou ilegalidade, conforme assume o segundo e, sim, do interesse que 

apresenta o governo, se comum a todos ou individual. 

Conforme seus relatos Bobbio (2000) aponta que quando os governantes fazem uso do 

poder para fins particulares, a comunidade política perde, assumindo uma forma política 

corrompida em relação à forma pura. Para isto o autor traz a distinção de Aristóteles quanto a 

três tipos de relação de poder,  

O poder do pai sobre o filho, do senhor sobre o escravo, do governante sobre o 

governado. Essas três formas de poder se distinguem entre si com base no tipo de 

interesse perseguido. O poder dos senhores é exercido no seu próprio interesse; o 
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paterno, no interesse dos filhos; o político, no interesse comum de governantes e 

governados (BOBBIO, 2000, p. 58). 

Com isto Aristóteles (1279) apud Bobbio (2000, p. 58-59) acaba por concluir que: “É 

evidente que todas as instituições que miram o interesse comum são constituições retas, 

enquanto conformes à justiça absoluta; as que visam os interesses dos governantes são 

errôneas, constituindo degenerações com respeito às primeiras”. 

Ao se refletir sobre as formas de governo sob os moldes os quais Aristóteles apresenta, 

não seria decisivo para o Estado a definição entre as formas de governo caso esta fosse boa. O 

fator crucial é a postura do governante, se não se desvia dos interesses comuns, se não 

manifesta o poder em prol de interesses privados em detrimento aos coletivos, a forma de 

governo tende a ser positiva, caso contrário, negativa.  

Ao se referir ao legado de Maquiavel na construção histórica das formas de governo, 

Bobbio (2000) sobrepõe uma nova classificação introduzida pelo autor. As formas de governo 

deixam de ser as três clássicas até então vistas, passando a duas: principado e república. 

Principado corresponde ao reino e a república corresponde à aristocracia e à democracia. 

Além é claro, como dito em seção anterior, da socialização do termo Estado com  significado 

de forma de ordenamento político.  

Para Maquiavel o que realmente importa é o que os Estados são governados por uma 

só pessoa ou por muitas. Nas palavras de Bobbio (2000, p. 84) “ou o poder reside na vontade 

de um só – é o caso do principado – ou numa vontade coletiva, que se manifesta em colegiado 

ou assembleia – e temos a república em suas várias formas”. Para isto estas várias formas 

podem ser um colegiado restrito onde o autor aponta uma república aristocrática ou, uma 

assembleia popular no caso de uma república democrática. Contudo, as duas formas seriam 

uma república.  

Maquiavel se mostrou favorável ao “Governo Misto” devido a sua estabilidade, pois, 

seria uma forma de governo em conjunto. Segundo Bobbio (2000) este elemento havia sido 

levantado por Aristóteles e estudado por Políbio (sc. II a.C.), por incluí-la como uma sétima 

forma de governo, além das três boas e três más das teorias clássicas, “que é a melhor de 

todas enquanto síntese das três boas” (BOBBIO, 2000, p. 66). Porém, argumenta Bobbio 

(2000, p. 85), para Maquiavel não se deve existir Estado intermediário, ou são principado, ou 

república; os que não são nenhum nem outro “sofrem do mal característico dos maus Estados 

[...] isto é, da instabilidade”. 

Em relação à visão de Montesquieu (1689-1755), Bobbio (2000) investiga o que 

considera sua principal obra: O Espírito das Leis (1748). Na obra o autor demonstra o 
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interesse em descobrir as leis que governam o movimento e as formas da sociedade humana, 

para elaborar uma teoria da sociedade. Montesquieu enxerga a lei como um enunciado da 

relação entre os seres onde todas as coisas são governadas por leis, pois, o mundo não é 

governado por “cega fatalidade” (BOBBIO, 2000, p. 128). 

Montesquieu divide as leis em duas modalidades: naturais e positivas. As naturais as 

do mundo da natureza, comum a todos, as quais pela inteligência do homem ele se põe a 

desobedecer. Para protegê-las o homem se propõe as leis positivas, que devido às diferentes 

formas de organização social diferem de povo para povo. Mas em suma, as distingue em três 

espécies: “as que regulam as relações entre grupos independentes (por exemplo, entre 

Estados), as que regulam as relações entre governantes e governados dentro de um grupo e as 

que regulam o relacionamento dos governados entre si” (BOBBIO, 2000, p. 129). 

Em relação às formas de governo Bobbio (2000) conta que Montesquieu as define em 

três: republicano, monárquico e despótico; sendo o governo republicano aquele em que o 

povo detém o poder; no monárquico somente uma pessoa governa de acordo com leis 

preestabelecidas; enquanto no despótico somente um governa de acordo com sua vontade, sei 

lei ou freios. 

Nota-se que Montesquieu concorda com Maquiavel nas duas primeiras formas, 

inclusive no fato de que se o poder está nas mãos de todo o povo tem-se uma democracia, se 

nas mãos de parte do povo uma aristocracia. Mas apresenta uma terceira forma, como na 

teoria clássica: o governo despótico. Para Bobbio (2000, p. 130-131) a terceira forma de 

governo apresentada por Montesquieu se trata de uma forma má ou corrompida, na teoria 

clássica, pois se trataria de um desvio da monarquia: a tirania. 

Como visto são inúmeras as teorias sobre formas de governo, compreende-las é 

fundamental para a pesquisa na área de políticas públicas e em outras subordinadas ao Estado, 

uma vez que se pode considera-lo como a forma mais intensa de organização política de uma 

sociedade. E como foram diversas as formas de se efetuar esta organização, em grande parte 

por meio de governos, se fez tarefa fundamental conhecer algumas delas, mesmo que 

brevemente. 

Por certo a definição das formas de governo ao longo da história se fez sob muitos 

aspectos que vieram a influenciar seus respectivos pensadores. Um deles seriam os territórios 

sob observação na formulação da teoria; outro o momento histórico o qual atravessavam 

determinados territórios em observação; ainda, os objetivos da análise ou as influências por 

que passaram os diversos pensadores que interviram no tema. Opinar sobre qual forma é 

melhor seria tarefa árdua e, neste contexto, desnecessária. 
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 A intenção aqui é criar subsídios suficientes para se formular uma interlocução entre 

Estado, Governo e Políticas Públicas, a fim de proporcionar uma compressão da relação entre 

eles e as políticas públicas educacionais e seus desdobramentos em ações e programas de 

governo. O que não seria possível ou seria incompleto, sem uma mínima visão do que é 

Governo.   

A este respeito uma nota é necessária. Há de se ter uma atenção especial quanto à 

diferenciação entre Formas de Governo e Regime Político. Bobbio, Matteucci e Pasquino 

(2004, p. 1081) conceituam regime político como “o conjunto das instituições que regulam a 

luta pelo poder e o seu exercício, bem como a prática dos valores que animam tais 

instituições”. Um Estado que adota determinada forma de governo pode ser controlado por 

diferentes regimes políticos. Como exemplo o caso do Estado brasileiro, que embora adote a 

República como forma de Governo desde 15 de novembro de 1889, teve à sua frente um 

regime político ditatorial no período de 1964 a 1985.  

A passagem vista em Bobbio (2000) define muito bem este regime que vigorou no 

Brasil na mesma forma de governo – República –  que voltou, mais de duas décadas depois, a 

adotar como regime político a Democracia: “[...] dos três termos tradicionalmente 

empregados para indicar um governo absoluto, exclusivo, pessoal, moral e juridicamente 

condenável – ‘tirania’, ‘despotismo’ e ‘ditadura’ -, os dois primeiros caíram em desuso” 

(BOBBIO, 2000, p. 173, grifo nosso). 

Da mesma forma é preciso ter clareza quanto ao que vem a ser Governo propriamente 

dito. Na visão de Höfling (2001) o Governo é  

como o conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, 

organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como um todo, 

configurando-se a orientação política de um determinado governo que assume e 

desempenha as funções de Estado por um determinado período (HÖFLING, 2001, p. 

31).  

Assim entendido e sob os moldes brasileiros atuais, o Governo é formado por um 

conjunto de pessoas, que por um determinado período encabeçam o Poder Executivo. Esta 

relação se faz atuante por meio de programas, projetos e ações, que em sua maioria são frutos 

de políticas públicas ou, as são propriamente.  

Quando afirma que os debates sobre políticas públicas implicam em responder qual 

espaço cabe aos governos na sua definição e implementação, Souza (2006) demonstra 

preocupação com as pressões dos grupos de interesse. Salienta que nem sempre o Estado opta 

pelas políticas definidas exclusivamente por aqueles que  estão no poder e, nem serve apenas 

aos interesses de determinadas classes sociais.  
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No processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados complexos 

como os constituídos no mundo moderno estão mais próximos da perspectiva teórica 

daqueles que defendem que existe uma “autonomia relativa do Estado”, o que faz 

com que o mesmo tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a 

influências externas e internas (EVANS; RUESCHMEYER; SKOCPOL, 1985 apud 

SOUZA, 2006, p. 27) 

Tais influências se dão tanto pelo próprio Estado por meio de suas instituições, quanto 

pela sociedade por meio de grupos organizados e mecanismos diversos. As políticas públicas 

são ações que demonstram as convicções do Estado, embora as vezes implantando um projeto 

de Governo, onde o faz por meio de programas e ações voltadas para setores específicos da 

sociedade ou, desta como um todo.  

Diante deste cenário e conforme anunciado no início do capítulo encaminha-se a 

seguir às políticas públicas. O intuito é completar a compreensão na relação interdependente 

entre elas, o Governo e o Estado, possibilitando um embasamento teórico para a definição e 

análise das políticas públicas educacionais e sua atuação no desenvolvimento profissional do 

TAE.   

3.3 Políticas públicas  

São inúmeros os conceitos e princípios atribuídos às políticas públicas por diversos 

estudiosos da área, alguns pesquisadores discutem sua essência quanto à justificação de seu 

caráter público. Como o encontrado em Secchi (2010) ao revelar que alguns destes  

pesquisadores
10

 apontam uma abordagem estatal para definir uma política como pública. A 

política seria pública tão somente quando formulada por ente estatal.  

Sob esta abordagem a política pública seria uma denominação aceita, exclusivamente, 

para ações governamentais, fruto da tomada de decisão resultante de processos públicos, 

independentemente da área de atuação. De acordo com Rua (2009), o que empreende uma 

dimensão pública à política é o seu caráter jurídico imperativo, que reflete a tomada de 

decisão relacionada a ações que envolvam bens públicos.  

A tomada de decisão e as ações privadas, mesmo contendo alguma forma de interesse 

público, não devem ser consideradas atividade política ou política pública. Para a autora uma 

ação desenvolvida pela sociedade, ainda que venha tratar de um problema público, não é 

política pública. Nesta linha Secchi (2010) afirma que embora entes privados ou da sociedade 

civil influenciem diretamente o processo de criação das políticas públicas, esta influência não 

os permite instituir ou comandar o processo.   
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 Dye (1972); Heclo (1972); Meny e Thoenig ( 1991); Howlette e Ramesh (2003).  
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Em contrapartida Secchi (2010) assinala que alguns outros pesquisadores
11

 

consideram a abordagem multicêntrica na definição da política como pública. Diante desta 

abordagem o ponto chave para sua definição é o fator de onde se localiza o problema, a esfera 

onde é formulada em nada influi para determina-la. Se o problema que a política enfrenta é 

público, então esta será considerada uma política pública.  

Heidemann (2010) destaca a abordagem multicêntrica como a ideal, ao considerar que 

a expectativa para a política pública supera a expectativa para as ações do governo e, que, este 

não é a única organização a assistir à comunidade política. Assim, as atividades 

governamentais não tem exclusividade na promoção de políticas públicas. Neste sentido, 

Secchi (2010) acrescenta que o eixo a se considerar quanto a definição das políticas deve ser o 

problema, quando este é público aquelas também são. 

Ao lado das abordagens estão os conceitos, é difícil apontar uma única definição para 

política pública, à própria política são dados significados diferentes. Segundo Schmitter 

(1979, p. 38) a política tem a função de “resolver conflitos entre indivíduos e grupos, sem que 

este conflito destrua um dos partidos em conflito”. Para alguns teóricos (FREY, 1999; 

SOUZA, 2006; RUA, 2009) o fato de a língua portuguesa utilizar a mesma palavra para 

significados diferentes de política dificulta sua compreensão.  

O que não ocorre na língua inglesa, que as diferencia para expressar o significado a 

que o termo se refere em determinado tema. Desta forma, é preciso se apossar destas 

expressões em inglês para demonstrar tais variações de política na língua portuguesa. Frey 

(1999) a literatura analisa três dimensões da política se baseando em termos do inglês para 

defini-las: polyti,  que denomina a instituição políticas públicas; politics, que denomina os 

processos políticos; e policy, que é utilizado para denominar os conteúdos da política, onde a 

dimensão material ‘policy’ refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração 

dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões 

políticas; no quadro da dimensão processual ‘politics’ tem-se em vista o processo 

político, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de 

objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição; a dimensão institucional 

‘polity’ se refere à ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico, e à 

estrutura institucional do sistema político-administrativo” (FREY,1999, p. 4). 

 Na mesma direção Souza (2006) aduz uma quarta dimensão de significado a ser 

considerada, além de entender policy como “a própria política pública, a política (politics), a 

sociedade política (polity) ”. Acrescenta as “instituições onde as políticas públicas são 

decididas, desenhadas e implementadas” (SOUZA, 2006, p. 40). 

                                                 
11

 Dror (1971); Kooiman (1993); Rhodes ( 1997); Regonini (2001). 
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Em conseguinte às dimensões consideradas para a política Souza (2007, p. 67) cita 

quatro teóricos como seus “pais fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblon e D. Easton”. 

De acordo com a autora Laswell (1936) no intuito de aliar o conhecimento científico e 

acadêmico com a produção dos governos, possibilitando o diálogo deste com o grupos de 

interesses e com os próprios pesquisadores, insere o termo ‘policy analysis’ (análise de 

política pública). E Simon (1957) introduz o ‘policy makers’, um conceito de racionalidade 

limitada  dos decisores públicos. 

Essa limitação poderia ser regrada pelo conhecimento, pois a racionalidade dos 

decisores públicos é restringida por diversos problemas como deficiência de comunicação, 

tempo gasto na tomada de decisão e os interesses do próprio decisor. Mas se criadas regras e 

incentivos que enquadrem e modelem o comportamento dos decisores, esta racionalidade 

pode ser maximizada.  

Lindblom (1959, 1979) incorpora outras variantes à análise de políticas públicas, 

questionando o racionalismo apresentado por  Laswell e Simon, como relações de poder e as 

fases do processo decisório, que não teriam um princípio ou fim. Seria necessário incorporar 

os elementos instáveis à formulação e análise das políticas públicas, como as eleições, a 

burocracia, partidos políticos e os grupos de interesse.  

Por fim, ao alegar que as políticas públicas sofrem influencias diretas da mídia, dos 

grupos de interesse e dos partidos, o que interfere em seus efeitos e resultados, Easton (1965) 

dá sua contribuição considerando a política pública um sistema, interligando sua formulação e 

resultados ao ambiente  (SOUZA, 2007, p. 67-68). 

Ao passo que novos elementos e características eram incorporados às políticas 

públicas e enriqueciam sua forma, diversos estudiosos da matéria se esforçavam em busca de 

definições conceituais. Diante da contextualização histórica em sua revisão da literatura 

Souza (2006) destaca algumas definições de políticas públicas: 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer (SOUZA, 2006, p. 24). 

Para a última conceituação citada a autora conta que a obra de Bachrachb e Baratz 

(1962) já demonstra que não agir em relação a um problema também é considerado uma 

forma de política pública (BACHRACHB; BARATZ, 1962 apud SOUZA, 2006, p. 24). 

Impor obstáculos à introdução de alguma necessidade à agenda do governo é, por exemplo, 
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uma forma política de tratar de uma situação. Na mesma direção Azevedo (2003, p. 38) 

conceitua que “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os 

impactos de suas ações e de suas omissões”.  

Algumas outras possíveis definições colaboram com a formação de uma concepção do 

significado de política pública. Saravia (2006) a enfatiza de mais de uma forma: como um 

“fluxo de decisões públicas, orientado para manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”; como “[...] estratégias que apontam 

para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que 

participam do processo decisório”; ou, ainda, como um  

Sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 

vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 

dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006, 

p. 28-29).  

Somado a isto Souza (2007) considera a definição de Laswell (1936) como a mais 

conhecida, “decisões e análises sobre política pública implicam responder as seguintes 

questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz” (Laswell, 1936 apud SOUZA, 

2006, p. 24).  

Diante de tantas conceituações e argumentações Resende (2004) considera como a 

mais clássica a definição atribuída a Lowi (1972), onde política pública “é uma regra 

formulada por alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, 

alterar, regular o comportamento individual ou coletivo através do uso de sansões positivas ou 

negativas” (LOWI, 1972 apud RESENDE, 2004, p. 13).    

Por sua vez, Souza (2006) apresenta sua própria definição de políticas públicas: “o 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente)”; e sintetiza que “[...] a  formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26). 

Como visto, são inúmeras as contribuições para a formação conceitual de políticas 

públicas. Assim como, as discussões a respeito das abordagens de suas análises e os 

elementos a elas incorporados por diferentes teorias fruto dos estudos e confrontamentos dos 

diversos pesquisadores de suas características e definições.  
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A autora descreve alguns motivos para justificar o importante papel das políticas 

públicas no campo do conhecimento nas últimas décadas. Faz-se aqui uso deste trecho para 

demonstrar algumas das mudanças no rumo das políticas públicas, sobretudo a partir do anos 

1980, mas que se intensificaram no Brasil a partir da década de 1990:  

[...] adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da 

maioria dos países, em especial os em desenvolvimento. A partir dessas políticas, o 

desenho e a execução de políticas públicas, tanto as econômicas como as sociais, 

ganharam maior visibilidade. [...] que novas visões sobre o papel dos governos 

substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto. 

Assim, do ponto de vista da política pública, o ajuste fiscal implicou a adoção de 

orçamentos equilibrados entre receita e despesa e restrições à intervenção do Estado 

na economia e nas políticas sociais. Esta agenda passou a dominar corações e 

mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e recorrentes 

trajetórias inflacionárias como os da América Latina (SOUZA, 2006; p. 20-21).  

A agenda também influenciou consideravelmente o rumo das políticas públicas 

educacionais, atendendo às demandas do capital sob uma estratégia de minimização das ações 

do Estado nas demandas sociais. Inclusive com a estagnação no crescimento da educação 

pública em prol do fortalecimento da exploração da educação como negócio pela iniciativa 

privada.   

Outro fator acrescentado pela autora é de que na maioria dos países em 

desenvolvimento e de democracia recente, principalmente na América Latina, ainda não 

foram estabelecidas coalizões políticas que proporcionassem a construção de políticas 

públicas que sejam capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico, promovendo, ao 

mesmo tempo, a inclusão social de grande parcela da população.  

Essa disputa pelo desenvolvimento econômico, premissa básica do Capital, se atrita 

constantemente com as políticas de inclusão social e o papel mediador que tem o Estado neste 

processo. Diante desta disputa os interesses dos grupos mais fortemente organizados e, por 

sua vez, melhor representados, se sobressaem aos demais permitindo às políticas econômicas 

restritivas um alto grau de dominação sobre as políticas sociais.  

Ao argumentar sobre as políticas sociais Höfling (2001) salienta: 

E políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas 

pelo desenvolvimento socioeconômico (HÖFLING, 2001, p. 31).  

Em síntese as políticas sociais agiriam de forma a atenuar as desigualdades criadas 

pela atuação do capital, como fosse uma ação reparadora do ente estatal de forma a minimizar 

as diferenças. É bom frisar que estas anomalias nada mais são que produto do efeito 

avassalador da exploração do trabalho pelos meios de produção.  
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Mesmo que formuladas e implementadas políticas sociais para este fim, seus 

resultados nem sempre são os esperados, pois, surgem de constantes disputas, sob as 

influências e interesses de diversos grupos.  

A este respeito Höfling (2001) acrescenta:  

As ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente, têm 

movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados. 

Especialmente por se voltar para e dizer respeito a grupos diferentes, o impacto das 

políticas sociais implementadas pelo Estado capitalista sofrem o efeito de interesses 

diferentes expressos nas relações sociais de poder (HÖFLING, 2001, p. 35).  

Além de ser nítida a relação de disputa entre os grupos de interesse, percebe-se que as 

ações do Estado estão sempre condicionadas às tensões existentes nas conflitantes relações de 

poder. Sob estas relações de disputa são formuladas as políticas públicas e, por sua vez, as 

políticas públicas sociais. Desta maneira podem atender ou não aos objetivos para que são 

criadas.  

Sob sua perspectiva Souza (2007) informa que os estudos sobre as políticas sociais 

iniciam mais na Europa que nos Estados Unidos, principalmente, a partir do interesse na 

origem e consequências do Estado de Bem-Estar Social
12

. E no Brasil se concentram em sua 

maioria na gestão de serviços sociais, com foco principal em saúde e educação, num contexto 

em que se tem as políticas públicas para a educação como parte das políticas sociais, como 

um serviço social.  

É possível apontar as políticas públicas como um dos meios de ação do Governo e, 

este, como uma instituição representativa do Estado. Assim, coexistem políticas de Estado e 

políticas de Governo. Os direitos sociais previstos na Constituição Federal (1988): “ [...] a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” 

(BRASIL, 1988, art. 6º); são políticas de Estado. A efetiva disposição ou não destes direitos à 

população são políticas de Governo. 

Com isto é possível compreender que as políticas públicas educacionais se dão por 

meio de ações das instituições representativas do Estado – não somente o Governo – e da 

sociedade civil, em íntima representação da disposição do Estado em relação à educação. 

Ainda que tais instituições e sociedade influenciem, não raras vezes, o posicionamento do 

Estado em relação à educação. 

                                                 
12

 Denominado Walfare State. Projeto cogente para recuperar o vigor e a capacidade de expansão dos países 

capitalistas  após a tensão social, econômica e política do período entre guerras. Institucionalização dos direitos 

sociais como uma proteção oferecida pelo governo (renda, alimentação, saúde, habitação, educação, etc.). Para 

um melhor entendimento ver Vicente (2009). 
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3.3.1 Políticas públicas educacionais  

As políticas públicas educacionais são as políticas públicas voltadas para a área de 

educação. Saviani (2008, p. 07) afirma que  “A política educacional diz respeito às decisões 

que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação à educação”. No entanto, foi visto a 

pouco neste texto que quanto às políticas públicas e, neste caso, as educacionais, existem 

outras perspectivas.  

Numa delas não somente as políticas emanadas do Estado podem ser consideradas 

públicas, enquanto noutra esta seria condição sine qua non para se considerar uma política 

como pública. Pôde também ser observado que o fato de não agir em relação a um problema 

pode ser tratado como uma política pública. Foram vistas ainda teorias que dizem respeito ao 

setor em que se encontra o problema: se no setor público, as políticas seriam públicas; se no 

setor privado, não seriam públicas. 

Não se compreende aqui que a definição de serem públicas ou não esteja na esfera em 

que surgem as políticas, uma vez que se entende que indiferentemente de sua origem, são 

públicas se pretendem solucionar um problema que afeta a sociedade. Também se acredita 

que não agir é uma forma de política pública, pois, simplesmente permitir que algum 

fenômeno continue acontecendo ou, que sua cessação permaneça, é uma forma de tratar um 

problema.  

Porém, não se crê que um problema seja privado quando se torna necessária a 

intervenção do Estado. Ainda que o problema surja na esfera privada e não diga respeito de 

início à esfera pública, a partir do momento que se faz necessária a atuação estatal, mesmo 

como mediador, entende-se que o problema passa a se configurar como público.  

O Estado surge pela necessidade de se arbitrar os conflitos de classes em um 

determinado momento evolutivo da sociedade, quando esta não é mais capaz de solucioná-los. 

E mesmo adotando-se a teoria marxista, ou seja, que ao surgir durante os conflitos de classes 

se formou necessariamente favorável à classe dominante (burguesa), em tese, seu interesse é 

público, comum a todos. Embora como dito, favoreça por essência à classe economicamente 

dominante. 

Ao considerar as duas perspectivas sobre a definição das políticas como públicas ou 

não, reconhecendo a possibilidade de emarem conjuntamente das esferas pública e privada. E 

que não agir seja uma forma de atuar sobre um problema, mas, mantendo a concepção de que 

ao atuar sobre o problema privado este se torna necessariamente público. Entende-se que as 

políticas públicas educacionais são ações ou emissões que podem emanar do Estado – suas 
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instituições – ou da sociedade civil – grupos de interesses –  ou ainda em conjunto – parceria 

público/privado – para modificar ou manter um determinado fenômeno – problema público – 

existente na área educacional.  

Mas existem diferenças em se pesquisar políticas públicas e políticas sociais, e essas 

diferenças estão especialmente no foco. Se nas políticas públicas a preocupação está 

principalmente no processo, nas políticas sociais o foco está nas consequências da política, no 

que resulta, “no que a política faz ou fez”; “[...] o objeto da política pública”; “[...] os 

problemas da área e seus resultados” (SOUZA, 2007, p. 72).  

Diante disto e aceitando a compreensão de Deitos (2010) de que a política educacional 

é constituinte da política social, pois,   

As políticas públicas diretamente definidas e dirigidas pelo Estado são 

compreendidas como o resultado de mediações teórico-ideológicas e 

socioeconômicas e estão diretamente imbricadas no processo de produção social da 

riqueza e, consequentemente, de sua repartição e distribuição (DEITOS, 2010, p. 

209). 

Acredita-se que as políticas públicas educacionais que esta pesquisa investiga são em 

parte políticas sociais, visto que, mesmo estando vinculadas ao crescimento institucional dos 

IFs, atuam por meio do desenvolvimento de pessoas. Isto permite a ao TAE um ganho social, 

não somente profissional, por que além de proporcioná-lo reconhecimento pessoal também o 

oportuniza benefícios, inclusive financeiros. 

Mas em outra parte as políticas públicas educacionais investigadas devem ser 

observadas como um meio, um dos elementos necessários a se consolidar políticas maiores. 

São instrumentos com o intuito de criar condições para a efetivação de políticas econômicas 

visando atender às “necessidades” do mercado, devido às modificações na exploração do 

trabalho.  

São as novas exigências de um processo profundo de mutação da produção material, 

fazendo surgir “um novo perfil ocupacional no qual é sensível o aumento dos requisitos 

educacionais para o mercado formal. Há uma progressiva substituição da força física pelas 

‘capacidades intelectuais’” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 118). 

Sendo assim, tanto as políticas públicas de expansão e reestruturação da rede federal 

de educação profissional expostas no primeiro capítulo, quanto as políticas públicas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE, a serem apresentadas no 

terceiro capítulo. Tem um lado social, assistencial, mas também se configuram em 

atendimento às novas demandas do capital. 
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Conde et al (2016) compreendem que as políticas educacionais são construídas sob 

correlações permanentes de forças de grupos, classes sociais e interesses. Por isso é necessário 

compreender a materialidade para aprender o todo, pois “a reorganização produtiva do capital 

em escala global tem provocado reformas em todos os âmbitos das relações sociais 

capitalistas” (CONDE et al., 2016, p. 03). Estas reformas têm afetado o processo de 

formulação das políticas públicas educacionais e, por sua vez, os rumos da educação 

brasileira, em especial, a profissional.  

De acordo com Deitos (2010) não se pode conceber o Estado fora do contexto 

econômico-social e ideológico do processo de sua contraditória constituição, uma vez que sua 

autonomia se liga diretamente ao processo de produção e de organização social. É esta ligação 

que lhe permite existir como estrutura legal, política e militar.  

Como descrito pelo autor,  

A formulação e a implementação de políticas sociais e educacionais advindas do 

Estado tomam a forma e a expressão das relações e das forças sociais em disputa. As 

políticas sociais e educacionais não são benevolência social, mas a articulação e o 

jogo contraditório que exprime a luta de classe e as mediações econômico-sociais 

existentes numa determinada sociedade e contexto social (DEITOS, 2010, p. 209-

210) 

Acontece que existem muitas alterações no contexto social produto de inúmeras 

situações. Como exemplo a própria atuação do Estado, tanto pela afirmação ou negação de 

suas políticas, quanto pela interferência nestas pelas políticas de Governo.   

Nesta direção Deitos (2010) afirma que   

A política educacional, particularmente a empreendida no Brasil a partir da década 

de 1990 é a articulação e a consumação de forças econômicas e políticas 

hegemônicas que sustentam proposições que revelam forte tendência predominante 

de cunho liberal ou social liberal e definem significativamente os rumos das 

políticas públicas e da educação nacional (DEITOS, 2010, p. 209). 

Diante dessa conjuntura julga-se importante caracterizar estes elementos política e 

temporalmente. Deve-se considerar não somente o período onde são formuladas e 

implementadas as políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento do TAE, 

mas também, os acontecimentos do período que o antecede.  

Embora a pesquisa se concentre no período de 2008 a 2016, entende-se como 

importante regredir um pouco mais para demonstrar as políticas públicas adotadas em relação 

à área educacional e, as influências e interesses que as pressionaram no governo anterior. Esta 

imersão visa possibilitar a compreensão da realidade anterior às políticas em estudo, o que 

permite verificar as carências que as oportunizaram para se obter uma melhor acepção de 

como atuam sobre seus propósitos, efeitos e resultados.  
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Neste caso específico, em 2008 estava-se no segundo mandato do Governo Lula, onde 

em tese, tais políticas se mantiveram no mesmo rumo daquelas do primeiro mandato. Optou-

se então por conhecer a conjuntura das políticas públicas educacionais no Governo FHC, 

sendo este também composto de dois mandatos, a leitura se inicia a partir do primeiro. 

3.4 Políticas públicas educacionais no Governo FHC 

A partir de meados de 1990 é adotada mais intensamente no Brasil uma política 

restritiva de gastos com as políticas sociais, é a lógica da reforma enfatizada por Bresser 

Pereira (1998). Esta filosofia aloca a educação como serviços não exclusivos que o Estado 

oferece e por não exigir ação do poder extroverso do Estado, ou seja, de imperatividade 

administrativa, “podem ser também oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não 

estatal (‘não-governamental’)” (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 33).  

Em crítica a esta ideologia Dourado (2002, p. 236) esclarece que isto interfere 

diretamente na área da educação, no tocante “à organização jurídica das instituições 

educativas, ao possibilitar, entre outros aspectos, novos processos de regulação e gestão e 

formatos de privatização na arena educacional”. Na verdade o que se apresenta é uma 

mercantilização da educação, que é posta como negócio como qualquer outro, mais uma 

oportunidade para o Capital. 

Esta abertura argumentada sob a égide da globalização se dá pela orientação de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Organização das Nações Unidas (ONU), que atuaram como 

organismos altamente influentes na política brasileira. Isto se dá até mesmo no processo de 

mutação do Estado naquela década, mas Dourado (2002, p. 238) informa que “no campo 

educacional, esses interlocutores, particularmente o Banco Mundial, revigoram a sua atuação 

no país a partir da década de 1980”.  

Sob a perspectiva de Arrighi (1998) se acrescenta o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) a esta lista, ao afirmar que estes organismos agem como tutores na reforma do Estado 

proposta e implantada no decênio seguinte. A respeito da educação,  

Das orientações gerais do Banco Mundial é possível depreender a prescrição de 

políticas educacionais que induzem as reformas  concernentes ao ideário neoliberal, 

cuja ótica de racionalização do campo educativo deveria acompanhar a lógica do 

campo econômico, sobretudo, a partir da adoção de programas de ajuste estrutural 

(DOURADO, 2002; p. 238-239).  
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Na mesma direção Frigotto e Ciavatta (2003, p. 95) apontam o Consenso de 

Washington
13

 como o instrumento que “balizou a doutrina do neoliberalismo ou 

neoconservadorismo. Ideologia que viria a orientar as reformas sociais nos anos de 1990”, 

onde a globalização aflora com um sentido ideológico positivo.  

Os autores acrescentam que as políticas adotadas naquela década, especificamente no 

governo FHC, foram sob a “ortodoxia monetarista e do ajuste fiscal” e, sob os fundamentos 

dos organismos internacionais e do Consenso de Washington. Tais reformas modificaram 

bastante a estrutura do Estado no intuito de “tornar o Brasil seguro para o capital” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 105). Isto exemplifica bem as correlações existentes 

entre o Estado e o Governo referidas nas primeiras seções do capítulo. Neste episódio em 

especial é demonstrada a forma com que a instituição representativa influenciou na definição 

das políticas do Estado.  

  Do mesmo modo que para Leher (2001, p. 162) a adoção destes princípios pelo 

Estado brasileiro se dá pela imposição dos organismos internacionais, uma vez que “os 

empréstimos estão condicionados à adoção pelo país tomador das diretrizes dos organismos”, 

com o MEC se equivalendo a uma subseção do banco. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, 

p. 148) “nas políticas educacionais dos anos 1990, a argumentação de que a esfera privada é 

detentora de maior eficiência enfraqueceu os serviços educacionais, principalmente na 

educação superior”.  

São nestes preceitos que se apoia o discurso político da época e é revelada a ideologia 

mercantilista oculta – ou explícita – na Reforma do Estado. Isto se intensifica e provoca, 

ideologicamente, a concepção de uma crise institucional no Estado, utilizada como 

justificativa para a dita reforma.  

As ações do governo se respaldam então na imagem positiva criada sobre a 

necessidade de desonerar o Estado, conforme propõe Cardoso (1998, p. 15): “abandonar 

visões do passado de um Estado assistencialista e paternalista”. O governo se apossa do poder 

do discurso e o socializa por meio de campanhas publicitárias, camuflando os interesses 

individuais em notícias e matérias jornalísticas parciais, veiculadas por grandes empresas de 

comunicação. Como resultado protagoniza profundas alterações na configuração do Estado 

brasileiro. 

                                                 
13

 Nome dado a um conjunto de recomendações neoliberais centradas na desregulamentação do mercado, 

abertura comercial e financeira e na redução do  papel do Estado, criadas num encontro ocorrido na capital dos 

Estados Unidos no ano de 1989, sob a alegação de combater a crise em países subdesenvolvidos. Reuniram-se 

representantes do Institute for International Economics, do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), governo norte-americano e economistas latino-

americanos liberais. Para uma melhor compreensão ver Batista (1994). 
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Por certo uma das áreas mais afetadas pela adoção da restrição de recursos financeiros 

e minimização da atuação do Estado nas políticas sociais é a educação. Isto ocorre 

principalmente como reflexo das mudanças ocorridas por influência das políticas restritivas de 

gastos. Induzidas pelo atendimento, por parte do Governo, aos interesses neoliberais e 

orientados por organismos internacionais. Esta conjuntura reproduz imediatamente sansões 

sobre as políticas sociais e, consequentemente, sobre as políticas públicas educacionais.   

Do mesmo modo que as políticas públicas tem sua formulação e implementação 

influenciadas por diversos fatores de interesses, políticos e privados, sociais e econômicos, 

nacionais e internacionais; as políticas sociais e as políticas para a educação também os tem. 

Influências de organizações internacionais representantes de interesses de mercado e de 

grandes corporações, buscando manter o lucro destas empresas e dos países onde estas têm 

suas bases, passaram a direcionar as políticas para a educação no Brasil, sobre tudo a partir da 

década de 1980, mas se intensificando na década seguinte (ARRIGHI, 1998; DOURADO, 

2002; FRIGOTTO, CIAVATTA, 2003; LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI; 2012). 

Devido aos preceitos adotados não é necessário um amplo aprofundamento teórico 

para que um indivíduo seja capaz de perceber a estratégia neoliberal. O método utilizado é se 

apossar do poder do discurso, amplificado por mídias parciais, de forma a incriminar o Estado 

de Bem-Estar Social em defesa de suas ações para manutenção dos interesses de mercado.  

Estas ideias se tornam evidentes quando observadas as políticas adotadas nos anos de 

1990, caracterizadas pela Reforma do Estado, que envolvia privatizações, restrições na 

legislação do funcionalismo e austeridade fiscal. Ao tempo que criava agências regulatórias, 

propondo, como ensinado por Frigotto e Ciavatta (2003), um estado mínimo e ao mesmo 

tempo mais controlador. 

A ideologia adotada é de que a política pública se afaste de seu viés assistencial e a 

gestão do Estado seja por meio de uma administração gerencial, conforme defende Bresser 

Pereira (1995; 1998). Essas ações são formuladas sob o entendimento de que a crise está no 

Estado e não no capitalismo ou, mais propriamente, na diminuição do lucro (FRIGOTTO, 

CIAVATTA, 2003; PERONI, ADRIÃO, 2008; VICENTE, 2009).  

A leitura dessa radiografia sob a ideologia liberalista persevera em Peroni (2013, p. 

241), quando afirma que “a estratégia, portanto, é reformar o Estado ou diminuir sua atuação 

para superar a crise” e, assim, diminuir sua intervenção com políticas sociais. 

Some-se a isto as influências sobre a elaboração da LDB/96 (BRASIL, 1996). 

Conforme Dourado (2002, p. 241), uma “referência básica para a educação nacional”, mas 
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que teve negligenciadas muitas das bandeiras levantadas pela sociedade civil. A LDB/96 se 

estrutura por meio dos interesses do executivo, não nas demandas da sociedade civil, por que 

estas não se encaixavam nos moldes dos ajustes propostos.  

A Lei é apontada por Saviani (1997, p. 200) como minimalista, por isto, “compatível 

com o Estado Mínimo”. O longo processo de transição e as incontáveis emendas adicionadas 

na sua redação por parlamentares da base governista, não passaram de estratégia do governo, 

para que paralelamente implantasse suas indicações por meio de decretos e outras medidas, 

concluem Frigotto e Ciavatta (2003, p. 109).  

Do mesmo modo da LDB/96, o Plano Nacional de Educação (PNE) nela previsto é 

aprovado na “contramão de intensa mobilização da sociedade civil” (DOURADO, 2003, p. 

242). A este propósito Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) chamam atenção para o fato de que 

foram apresentados dois projetos de lei para o PNE 2001-2010: um pelo MEC e outro por 

entidades e movimentos da sociedade civil.  

Para os autores o confronto demonstrava o conflito de interesses que pairava entre os 

vários grupos sociais envolvidos na formulação do PNE. Existia desacordo no diagnóstico dos 

problemas, nas necessidades da educação e nos valores dos recursos financeiros a serem 

disponibilizados.  

Prova disso é que para atendimento às demandas previstas a proposta do Governo 

aplicaria 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto na proposta da sociedade brasileira 

deveria se aplicar 10%. Ficou estabelecido o percentual de 7% no projeto aprovado, como um 

meio termo, porém, o valor foi vetado pelo presidente da República, que impôs sua proposta 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 182).  

Com os atrasos ocasionados pelas emendas, alterações e mesmo com os  vetos, o PNE 

foi estabelecido pela Lei 10.172/01(BRASIL, 2001). Segundo Frigotto e Ciavatta (2003, p. 

112), foi “uma resposta do governo Cardoso (1994-2002) ao Plano Nacional de Educação da 

Sociedade Brasileira”, pois em suma, nele foram alocados os interesses do executivo à época 

e não as demandas da sociedade civil.  

Em síntese percebe-se que as políticas públicas educacionais na década de 1990 foram 

marcadas pelas ações de ajuste fiscal, defesa dos interesses de mercado sob a chancela da 

Reforma do Estado, por sua vez, baseada na doutrina do livre comércio e de proteção do 

Capital imposta por organismos internacionais.  

A reforma se apoiou na ideologia neoliberal de se desonerar o Estado, considerado em 

crise. A abertura a pouco apresentada da defesa de Bresser Pereira (1998, p. 33) à educação 

como “serviço não exclusivo do Estado”, em conformidade com o Governo, demonstram a 
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intenção de se retirar do Estado o máximo de seu caráter assistencial para torná-lo um protetor 

do capital.  

Assim como o texto da LDB/96 acabou resultando em uma matéria que atendia em sua 

maioria ao interesse do executivo, desprezando a maior parte das demandas da sociedade 

civil. O PNE aprovado não fora o Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira e, 

ainda, teve rejeitadas inúmeras propostas emanadas da sociedade, diante do posicionamento 

do Estado em relação às políticas públicas educacionais no período. 

 No que tange as políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento 

profissional do TAE, foi conservado o cenário de indiferença por parte do Estado. Não 

existem ações estatais em prol do evento. Uma das maiores conquistas daquela década é a 

promulgação da Lei 8.112/90 (BRASIL, 1990), mesmo assim, a Reforma do Estado 

desmanchou inúmeros vantagens e direitos nela previstos. 

Mesmo que esta legislação possa ser considerada um marco na regulamentação do 

regime jurídico dos servidores públicos federais, nota-se muito mais um desvelo a seus 

fundamentos normativos e coercitivos, que nos direitos e vantagens que prevê ao 

funcionalismo. As previsões nela contidas e as políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE só são regulamentadas a partir do Governo Lula (2003-

2010) e mantidas, enquanto possível, pelo Governo Dilma (2011-2016).   

4    POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TAE E OS IMPACTOS NO IFMG 

CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

No capítulo anterior procurou-se demonstrar o cenário das políticas públicas 

educacionais nos governos anteriores ao período em estudo, deste modo, explanou-se sobre o 

Governo FHC. Essa escolha se deu em muito pelo antagonismo que se considera existir entre 

este e os governos subsequentes, principalmente, em relação ao posicionamento do Estado 

quanto às políticas sociais e as educacionais. 

Não se pretende aqui assumir uma posição de que as políticas públicas educacionais 

do Governo Lula, posteriormente continuadas no Governo Dilma, sejam formuladas 

unicamente por razões sociais. Nem mesmo o antagonismo a pouco defendido se trata da 

defesa por um abandono completo por parte destes governos, do atendimento às demandas do 

capital, comum ao Estado.  

Como já se vem tentando demonstrar ao longo dos dois primeiros capítulos o 

entendimento é no sentido de uma dupla ação. Em uma é exercida a busca pela 

implementação de políticas sociais em atenção às necessidades básicas da classe mais 
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desfavorecida, o que não se afasta dos ideais de um governo de esquerda. Em outra, sucumbe 

diante de um Estado vicioso, essencialmente burguês e, assim, defensor dos interesses do 

Capital. Ideal comum de um governo de direita.   

Que não seja considerada inocência ou utopia, tão pouco, excesso de otimismo, 

parafraseando Ariano Suassuna (1927-2014), “um realista esperançoso”. É esta a postura que 

se procura adotar sob a leitura do processo de restruturação e expansão da rede federal com a 

criação dos IFs e, especialmente, com a formulação e implementação das políticas voltadas 

para o desenvolvimento profissional do TAE. 

É compreensível que por mais que um determinado governo pretenda assistir à classe 

proletária e, principalmente, aquela que nem sustento tem; precise assumir a árdua tarefa de 

negociar a formulação destas políticas na busca de transformá-las em políticas de Estado. E é 

isto que se entende ter corrido com o processo realizado com a rede federal de educação e 

com o desenvolvimento profissional do agente em tela.  

Uma interessante vertente da teoria marxista e que aqui se encaixa perfeitamente bem, 

é a de que mesmo que o Estado não esteja sendo administrado diretamente pela burguesia, sua 

estrutura é burguesa, representando assim, os interesses da classe economicamente dominante. 

Sob este prisma, o Estado se estrutura na sociedade capitalista, por essência, em razão do 

Capital.  

Em atendimento aos objetivos da pesquisa, a partir daqui procurou-se caracterizar as 

principais políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do 

TAE. São textos legais (Leis, Decretos, Portarias, etc), programas e ações diretamente 

voltadas para este fenômeno e que se fizeram, sobretudo, a partir do Governo Lula, se 

mantendo e evoluindo no Governo Dilma. 

Desta forma, num primeiro momento este capítulo procura identificar as principais 

políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE. 

Políticas que se desenvolvem efetivamente a partir do primeiro mandato do Governo Lula, 

paralelamente às políticas de reestruturação e expansão da rede federal de educação 

(profissional).  

Em seguida procura-se demonstrar os reflexos destas políticas no IFMG campus São 

João Evangelista, correlacionando as políticas públicas educacionais identificadas com as 

ações em prol do desenvolvimento profissional do TAE existentes no período em estudo e, os 

níveis de capacitação e qualificação em que se encontram estes agentes na unidade em 

recorte. 
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4.1 Políticas públicas educacionais para o desenvolvimento profissional do TAE 

É a partir de meados da década de 2000 que emergem, efetivamente, as políticas 

públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE. Elenca-se como 

marco destas políticas a promulgação da Lei 11.091/05 (BRASIL, 2005a), que cria o 

PCCTAE e regulamenta princípios criados pela Lei 8.112/90 (BRASIL, 1990).  

A diferença que enaltece a Lei mais recente é que a regulamentação que trata a dos 

anos de 1990 se dirige ao regime jurídico, sobre todo o funcionalismo público federal civil. Já 

a mais recente estrutura a carreira, conceitua, normatiza o ingresso, a remuneração, o 

desenvolvimento no cargo, além de integrar imediatamente o enquadramento daqueles que já 

o exerciam. 

O PCCTAE é uma das principais políticas públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE, se tornando um divisor de águas da carreira. 

Anteriormente à sua promulgação não existia legislação específica para a carreira deste 

agente. Regulamentada de forma geral em conjunto com os demais servidores federais, sua 

carreira era regida pelo PUCRCE, previsto na Lei nº 7.596/87 (BRASIL, 1987a). 

 A Lei nº 11.091/05 cria a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira com 

o propósito de acompanhar, assessorar e avaliar sua implementação. Como uma de suas 

principais incumbências pode-se ressaltar a de ”propor normas regulamentadoras desta Lei 

relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho” 

(BRASIL, 2005a, art. 22, inc. I).  

Embora a comissão fique vinculada ao MEC, sua composição é formada 

paritariamente por representantes do próprio Ministério, de gestores das IFEs e de entidades 

representativas da categoria (Sindicatos). Com a regulamentação da comissão a classe passa a 

ter representatividade direta, fazendo com que suas carências e expectativas pudessem se 

tornar fatores influenciadores na formulação das políticas.  

Esta Lei prevê que toda IFE contemple em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) mecanismos de desenvolvimento direcionados aos TAEs, contendo: “I - 

dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação de 

vagas que contemplem a diversidade da instituição; II - Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento; e III - Programa de Avaliação de Desempenho” (BRASIL, 2005a, art. 24, 

§ 1
o
). 

Além disso, a Lei em destaque prenuncia no § 2
o
  do mesmo artigo o plano de 

desenvolvimento para os integrantes do PCCTAE, com base em regulamento disposto por 
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diretrizes nacionais a serem concebidas no prazo máximo de 100 dias. Em seguida fixa prazos 

para as IFEs instaurarem os procedimentos previstos. 

Os prazos são de 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento, de 180 dias 

para formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento e de 360 dias para início do 

programa de avaliação de desempenho. Dimensionando as necessidades institucionais e 

definido os modelos para a  alocação das vagas. (BRASIL, 2005a, art. 24, § 3
o
). Diante de tais 

previsões incumbe definitivamente as instituições educacionais a participarem do 

desenvolvimento profissional do TAE.  

Embora Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. (2014) observem que as 

transformações sociais, políticas e econômicas transformaram a relação entre as organizações 

e seus colaboradores modificando profundamente as carreiras. Em sua maioria estas 

transformações podem ser observadas no setor privado, no setor público ainda prevalecem os 

mecanismos burocráticos e a regulamentação. 

 A continuidade do processo de formulação das políticas públicas educacionais 

voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE ocorreu com a regulamentação dos 

preceitos previstos na Lei 11.091/05. Tal regulamentação se dá principalmente por ocasião do 

Decreto nº 5.707/06, que institui as políticas nacionais e diretrizes para o desenvolvimento de 

pessoal a ser instaurado pelas instituições. 

De acordo com o Decreto essas ações tem a finalidade de melhorar a eficiência e 

eficácia na prestação de serviços públicos; propiciar permanente desenvolvimento ao 

servidor; adequar suas competências às necessidades institucionais; socializar e gerenciar as 

atividades de capacitação; e racionalizar os gastos com capacitação (BRASIL, 2006a, art. 1º).  

E ainda apresenta como diretrizes: 

 I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 

voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais;  

II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externamente ao seu local de trabalho; III - promover a capacitação gerencial do 

servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e 

assessoramento; IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas 

pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e 

conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal; V - estimular a 

participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a 

oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua 

vida funcional; VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como 

requisito para a promoção funcional do servidor nas carreiras da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a 

ele a participação nessas atividades; VII - considerar o resultado das ações de 

capacitação e a mensuração do desempenho do servidor complementares entre si; 

VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos; IX -

 oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas 

específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no 

setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração pública; 
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X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; XI - elaborar o 

plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e 

as metodologias de capacitação a serem implementadas; XII - promover entre os 

servidores ampla divulgação das oportunidades de capacitação; e XIII - priorizar, no 

caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas escolas de 

governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à construção de sistema de 

escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. (BRASIL, 2006a, art. 3º, grifos nossos) 

O Decreto em questão cita no art. 4º as Escolas de Governo como instituições 

destinadas à formação e ao desenvolvimento de servidores públicos. E no art. 5º o plano anual 

de capacitação, o relatório de execução e o sistema de gestão por competência como 

instrumentos da política nacional de desenvolvimento de pessoal. Encarrega o Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de disciplina-los e desenvolver e implementar o 

sistema de gestão por competência (BRASIL, 2006a).  

Acrescido a estes regramentos estabelece no art. 7º a criação de um Comitê Gestor 

formado por membros da Secretaria de Recursos Humanos, de Gestão e da Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), todos vinculados ao MPOG.  

Na sequência define no art. 8º como competências avaliar relatórios anuais das IFEs 

quanto às diretrizes, orientando-as na alocação dos recursos para capacitação dos servidores e, 

de disseminar a política nacional de desenvolvimento de pessoal zelando pela observância do 

Decreto (BRASIL, 2006a). E no art. 10 normatiza a licença para capacitação prevista 

inicialmente pela Lei nº 8.112/90 (BRASIL, 1990), por inclusão da Lei nº 9.527/97 (BRASIL, 

1997b), mas até então não regulamentado. 

Considera-se o Decreto 5.707/06 (BRASIL, 2006a) a mais significativa política em 

prol do desenvolvimento de pessoal (servidores públicos) da história brasileira. A partir da 

redação dada é demonstrado o interesse do Estado no desenvolvimento dos servidores. É por 

meio dele que se tem a abertura para a formulação de políticas públicas educacionais voltadas 

para o desenvolvimento profissional do TAE.  

Somente a partir das inovadoras previsões estabelecidas por este Decreto, que estas 

políticas puderam se  desenvolver. Do Amaral (2006) sintetiza: 

O Decreto 5.707/06 é inovador pelos conceitos que utiliza. Considera capacitação 

como um processo permanente e deliberado de aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências institucionais e individuais. Coloca o foco da 

capacitação na melhoria da eficiência e da eficácia do serviço público. Propõe, como 

já falamos, nova abordagem, a gestão por competências, as quais devem ser 

adequadas aos objetivos institucionais, tendo como referência o Plano Plurianual de 

governo. Prevê, ainda, a divulgação e o gerenciamento das ações de capacitação. 

Sua visão dos “espaços para aprender”, ou seja, do que se configura como “eventos 

de capacitação” é abrangente, abarcando: cursos presenciais e a distância, 

aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 

seminários e congressos. (DO AMARAL, 2006, p. 554-555). 
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Advento da continuidade do processo de formulação das políticas para o 

desenvolvimento profissional do TAE, é promulgado o Decreto nº 5.824/06 (BRASIL, 

2006b), onde se regulamenta o enquadramento por nível de capacitação e o incentivo à 

qualificação previstos pela Lei nº 11.091/05.  

O decreto define os procedimentos para sua implantação, os percentuais para a 

concessão do incentivo e a correlação dos ambientes organizacionais. Estes últimos 

responsáveis por determinar as áreas dos cursos com relação direta com o cargo e ambiente 

organizacional do servidor. É esta relação a responsável pelo valor percentual a ser concedido 

por meio do incentivo à qualificação.  

Ao tempo que se publicava o decreto regulamentando o incentivo à qualificação, era 

imediatamente publicado o Decreto nº 5.825/06 (BRASIL, 2006b). Outra das mais diretas 

políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE, pois, 

estabelece as diretrizes para o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE. 

Determinando sua implementação em toda IFE vinculada ao MEC.  

O texto traz no art. 2º os princípios para a elaboração do plano, como cooperação entre 

instituições de ensino, de pesquisa e o MEC. Corresponsabiliza o dirigente da IFE, das 

unidades acadêmicas e administrativas e da gestão de pessoas, pela gestão da carreira, do 

plano e da adequação do quadro de pessoal às necessidades da Instituição. 

 Visa garantir ao TAE uma função estratégica na Instituição, inserindo-o como sujeito 

no planejamento institucional e no aprimoramento do processo de trabalho pela socialização 

do conhecimento e reflexão crítica de seu desempenho frente aos objetivos e a administração 

de pessoas. Adequa o quadro funcional por meio de remanejamento, readaptação e 

redistribuição. E favorece a capacitação e avaliação para melhoria dos serviços e 

desenvolvimento das potencialidades para realização profissional, avaliação de desempenho e 

integração entre os ambientes organizacionais (BRASIL, 2006c). 

O Decreto nº 5.825/06 reafirma a vinculação do Plano de Desenvolvimento dos 

Integrantes do PCCTAE ao PDI de cada IFE, prevista na Lei nº 11.091/05, remetendo seu 

acompanhamento e fiscalização a uma comissão interna de supervisão a ser criada em cada 

unidade.  

Descreve como objetivos do programa de capacitação e aperfeiçoamento contribuir 

para o desenvolvimento como profissional e cidadão, capacitando para o desenvolvimento da 

gestão pública e o exercício de atividades articuladas com a função social da Instituição. E 

define linhas de desenvolvimento a serem implementadas em cada IFE: iniciação ao serviço 
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público; formação geral; educação formal; gestão; inter-relação entre ambientes; e específica 

ao ambiente organizacional (BRASIL, 2006c).  

Em complementação às políticas públicas apresentadas até então, cita-se as alterações 

realizadas pela Lei nº 11.784/08. É justo comentar que a Lei resulta de intensa negociação de 

várias classes de trabalhadores e suas representações, dentre elas, o TAE, junto ao Governo 

Federal. Dá-se em meio a um cenário de reinvindicações a direitos e melhorias nas condições 

de trabalho por meio de uma forte greve naquele ano.  

Entre inúmeras previsões reestrutura o PCCTAE e dispositivos da Lei n
o
 8.112/90. No 

condizente ao TAE, destacam-se a reestruturação dos vencimentos básicos, a reabertura de 

prazo para a opção de aderir ao PCCTAE (para aqueles que não o fizeram na sua criação e 

tiveram cargo extinto). Além de considerar para fins de progressão por capacitação as 

disciplinas isoladas de mestrado e, a diminuição do interstício para progressão por mérito de 

24 para 18 meses (BRASIL, 2008b).   

Acrescenta-se ao rol das políticas públicas que atuam sobre o desenvolvimento do 

TAE as alterações inseridas pela Lei nº 12.772/12. Novamente cabe ressaltar que esta 

legislação também é resultado de outro período de intensas reinvindicações e negociações da 

classe trabalhadora brasileira com o Governo, mais uma vez, com forte movimento grevista 

de diversas categorias e suas representações.  

A citada legislação altera dispositivos da Lei nº 11.091/05 (BRASIL, 2005a) em 

relação à reestruturação dos vencimentos básicos, permitindo o somatório de cursos com 

carga horária superior a 20 horas para progressão por capacitação e, destas, com as horas 

excedentes do nível de capacitação anterior. E equipara percentualmente o incentivo a 

qualificação em todos os  níveis de classificação, o que anteriormente favorecia 

gradativamente os níveis mais altos (BRASIL, 2012a).    

Com o advento da legislação apresentada são instituídas diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da administração pública, estabelecendo procedimentos para 

incentivo pecuniário e diretrizes para a elaboração do plano de desenvolvimento. Inicia-se 

então, mais um desdobramento das políticas públicas educacionais em palco.  

Conforme Souza (2006, p. 26), “as políticas públicas, após desenhadas e formuladas, 

desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 

pesquisas”. Então é iniciada por parte do MEC a partir de 2013 a elaboração de outros 

procedimentos que desdobrassem as previsões legais.  
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Como resultado é encaminhada pelo Gabinete do Ministro da Educação a Portaria nº 

27/2014 (BRASIL, 2014b), criando o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional. O 

intuito é garantir novas oportunidades para o desenvolvimento do TAE, além dos programas 

oferecidos pelas próprias IFEs.  

A portaria expressa o processo de expansão por que passa as IFEs, com a criação de 

novos campi, cursos, ampliação de vagas e matrículas. Evidencia que para o funcionamento 

adequado são necessários investimentos permanentes na capacitação e qualificação dos 

servidores, portanto, frente ao cenário de expansão e demanda dos servidores se discutiu a 

necessidade de novos investimentos (BRASIL, 2014).  

Perante essas convicções o plano nacional propõe fortalecer os programas de 

capacitação e qualificação, investindo no TAE como forma de desenvolvimento profissional 

e, consecutivo aperfeiçoamento da gestão pública.  

A portaria elenca a legislação
14

 que se baseia e evidencia que o PCCTAE já determina 

que as IFEs mantenham programas de capacitação e qualificação, com investimentos 

disponíveis no orçamento ou próprios, parcerias, ou aproveitamento de pessoal qualificado da 

própria Instituição (BRASIL, 2005a). Importante salientar que as determinações constantes 

nesta portaria são produto das correções na legislação, resultantes das reivindicações por 

melhores condições de trabalho, a pouco citadas. 

Em seguida o texto atribui sua construção a três princípios básicos: o regramento para 

o desenvolvimento do servidor, as necessidades institucionais e o perfil do TAE conforme seu 

posicionamento na estrutura da carreira (BRASIL, 2014). O primeiro se trata obviamente de 

toda a legislação referente ao desenvolvimento profissional dos integrantes do PCCTAE.  

O segundo princípio se baseia nas necessidades das IFEs a partir do cenário de 

expansão, incluindo-se neste palco, além da criação da RFEPCT, a reestruturação e expansão 

das universidades federais por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), estabelecido pelo Decreto nº 6.096/07 

(BRASIL, 2007b).  

No último princípio elencado são observados o nível de classificação, o nível de 

capacitação e o recebimento de incentivo à qualificação, nos quais está inserido o servidor. 

Assim, o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional aduz o objetivo de 

Promover, de forma complementar, condições para o desenvolvimento dos 

servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

                                                 
14

 Lei nº 11.091/05 (BRASIL, 2005a); Decretos nº 5.707/06 (BRASIL, 2006a); e Decreto nº 5.825/06 (BRASIL, 

2006c). 
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Educação-PCCTAE com vistas ao desenvolvimento profissional e da gestão nas 

Instituições Federais de Ensino (BRASIL, 2014).  

E acrescenta os objetivos específicos de contribuir para o desenvolvimento do servidor 

promovendo e apoiando ações de capacitação e qualificação, tanto para o desenvolvimento da 

gestão, quanto para o exercício de atividades articuladas com sua função social, criando 

condições para a implementação do Plano de Desenvolvimento.  

Os objetivos se apresentam sob as diretrizes da legislação, dando oportunidade de 

acesso ao TAE em programas de capacitação/qualificação, respeitada a correlação 

cargo/ambiente organizacional. Para tal, considera o perfil de formação dos servidores quando 

da distribuição das vagas, reservando prioridade aos em exercício no órgão de origem e que 

não possuam o grau de qualificação ofertado (BRASIL, 2014).    

Somado a estes objetivos estabelece que sejam elaborados termos de 

compromisso/responsabilidade para a participação dos servidores nos cursos e, que, os editais 

de seleção para os cursos de qualificação promovam igualdade de oportunidade. A portaria 

determina especial atenção ao servidor que não possui a educação básica, que deverá ser 

estimulado pela IFE a participar de programas neste nível (BRASIL, 2014). 

Considera-se como o ápice desta portaria a reafirmação da responsabilidade atribuída 

às IFEs pela criação e manutenção de um Programa de Capacitação e Qualificação para o 

TAE, bem como, de incentivo à sua participação no programa.  

O Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional é realizado por meio de programas 

específicos, que somados as ações já existentes nas instituições possibilitam o 

desenvolvimento do servidor. Os programas são divididos em três estruturas principais 

dividas em projetos, com metas e o prazo em que pretende atingi-las, bem como, as ações a 

serem adotadas para o atendimento às metas propostas.  

O primeiro programa apresentado é o Programa Nacional de Apoio aos Projetos 

Institucionais de Capacitação das IFEs, com o intuito de apoiá-las na elaboração e 

implantação dos programas de capacitação. É desenvolvido em conjunto pela Secretaria de 

Educação Superior (SESu), Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC),  

Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação (SAA) e pela 

Comissão Nacional de Supervisão (CNS) do Plano de Carreira dos TAEs.  

Adiante o Quadro 1  representa os projetos elaborados para o Programa Nacional de 

Apoio aos Projetos Institucionais de Capacitação das IFEs, as metas que pretende alcançar e 

as ações que propõe como forma de alcança-las.    
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Quadro 1 – Projetos, Metas e Ações do Programa Nacional de Apoio aos           

Projetos Institucionais de Capacitação das IFEs 

Projetos Metas Ações 

Projeto de apoio à 

elaboração e 

implementação de 

Programa de 

Capacitação e 

Aperfeiçoamento  

Alcançar a implantação dos 

respectivos programas de 

capacitação e aperfeiçoa-

mento, conforme Lei nº 

11.091/05, em 100% das 

IFEs até março/2015. 

Orientar a elaboração dos Programas de 

Capacitação e Aperfeiçoamento e a implantação e 

mapeamento das ações com base nas informações 

prestadas pelas IFEs; Apoiar a cooperação técnica 

entre elas e promover a elaboração de programas 

por aquelas que ainda não os instituíram. 

Projeto de estudos 

das normas sobre 

capacitação e 

qualificação do 

servidor das IFEs: 

Revisar e consolidar as 

normas referentes à 

capacitação e qualificação, 

propondo regulamentações 

até dezembro/2014,  

Propor normas complementares para orientação 

sobre capacitação e qualificação do TAE; Revisar 

as normas sobre capacitação e incentivo à 

qualificação frente às alterações impostas à Lei nº 

11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

Projeto de apoio 

às Comissões 

Internas de 

Supervisão - CIS 

Promover e apoiar ações de 

capacitação para todos os 

integrantes das Comissões 

Internas de Supervisão. 

Promover o Encontro Nacional da Comissão 

Nacional de Supervisão com as Comissões 

Internas de Supervisão e; Elaborar instrumentos 

normativos para apoiar as Comissões. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da Portaria nº 27/2014 (BRASIL, 2014). 

Outro programa previsto é o Programa de Qualificação em Serviço, que visa 

proporcionar ao servidor subsídios para agregar o conhecimento adquirido à prática no 

ambiente de trabalho, por meio de ações de aprimoramento e desenvolvimento. A proposta é 

ofertar cursos, preferencialmente, à distância, condicionando a participação do TAE à 

correlação cargo/ambiente de trabalho, de acordo com o Decreto nº 5.824/06. 

É uma a parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), as IFEs, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e o  Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). 

No Quadro 2 é possível verificar os três projetos desenhados para o plano, além das metas e 

ações propostas para cada um deles. 

Quadro 2 – Projetos, Metas e Ações do Programa de Qualificação em Serviço 

Projetos Metas Ações 

Projeto de 

Graduação; 
 

Oferta inicial de 2.000 vagas, 

em 2014, e acréscimo de 

1.000 vagas/ano. 

Disponibilizar turmas específicas e/ou vagas em 

cursos de graduação para o TAE com diploma de 

conclusão de nível médio ou equivalente.  

Projeto de Pós-

graduação lato 

sensu; 

 

Oferta de 2.000 vagas/ano. Disponibilizar turmas específicas e/ou vagas 

dessas turmas em cursos de pós-graduação lato 

sensu para servidores das IFE com diploma de 

conclusão de nível superior ou equivalente. 

Projeto de Pós-

graduação 

stricto sensu. 

 

Ofertar de 1.000 vagas/ano. Ofertar turmas de Mestrado Profissionalizante; 

Disponibilizar turmas específicas e/ou vagas 

dessas turmas em cursos de pós-graduação stricto 

sensu para servidores com diploma de conclusão 

de nível superior ou equivalente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da Portaria nº 27/2014 (BRASIL, 2014). 
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O terceiro programa previsto é denominado Programa de Capacitação - Formação 

Continuada e tem por objetivo aprimorar as competências individuais do servidor, no sentido 

de oferecer um serviço público eficiente e de qualidade, com completo atendimento às 

demandas da sociedade.  

A intenção é suprir as necessidades de capacitação do TAE, levando-se em 

consideração a expansão do Sistema Federal de Ensino, que representa um significativo 

aumento na contratação de servidores. Preocupa-se com a impossibilidade destes novos 

servidores – carentes de capacitação – alcançarem grandes centros para se capacitarem, uma 

vez da interiorização das IFEs ocorrida com o advento das políticas de expansão.  

No Quadro 3 é possível observar que o programa não se divide em projetos, mas 

estipula promissoras metas e as ações a serem empregadas para alcança-las. 

Quadro 3 – Programa de Capacitação - Formação Continuada, Metas e Ações 

Programas Metas Ações 

Programa de 

Capacitação - 

Formação 

Continuada. 

 

Disponibilizar, a partir de 2014, 

10.000 (dez mil) vagas/ano de 

capacitação para servidores técnico-

administrativos, em cursos de curta 

duração, em programas oferecidos 

pelo governo, de acordo com a 

demanda apresentada pelas IFEs. 

Realizar o levantamento das necessidades 

de capacitação junto as IFEs, com a 

elaboração de um instrumento de coleta de 

dados do tipo questionário online; Criar o 

catálogo de oferta de cursos; Ofertar vagas 

em cursos específicos de capacitação para 

os TAEs. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da Portaria nº 27/2014 (BRASIL, 2014). 

 Depois de relacionadas as propostas dos programas e seus respectivos projetos, metas, 

prazos e ações a serem adotadas, o Plano Nacional atribui às IFEs o dever de levantar e 

apresentar as necessidades de capacitação, responsabilizando o MEC quanto ao repasse dos 

recursos financeiros necessários. Em contrapartida, expressa que as ações e resultados serão 

alvo de monitoramento e avaliação, quanto à elevação do índice de qualificação e capacitação 

e seus impactos, indicadores de desempenho e relações de candidato por vaga e de concluintes 

(BRASIL, 2014).  

Os dados reunidos por este monitoramento possibilitarão a avaliação dos programas e 

projetos e o posicionamento quanto à sua manutenção ou, a elaboração de novas propostas. O 

monitoramento e a avaliação serão realizados pelo MEC, em conjunto com a Comissão 

Nacional de Supervisão do PCCTAE. 

Em resumo, esta é mais uma das políticas públicas educacionais direcionadas ao 

fenômeno, desta vez, em forma de programas. Além de formulada especificamente para o 

TAE, abrange as formas de desenvolvimento expressas na legislação. Por conseguinte, 
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disponibiliza as condições – regimentais e financeiras – para sua realização e fixa mecanismos 

de orientação para a verificação contínua de sua execução.  

Algumas outras ações emergiram resguardadas no intuito de regulamentar as previsões 

do Plano de Desenvolvimento. A iniciar pela expedição da Portaria nº 28/2015 (BRASIL, 

2015), pela qual se dá o ponto de partida para a elaboração de um dos programas previstos no 

Plano Nacional de Desenvolvimento, ao criar um Grupo de Trabalho (GT) para a construção 

de um plano de formação continuada para o TAE.  

Ao tempo que o documento determina as atribuições do GT, dentre elas, propor ações 

complementares para o desenvolvimento profissional que facilitem o acesso à capacitação e 

qualificação, elaborando um plano de ação. Propõe como diretrizes a capacitação com foco na 

iniciação no serviço público e nas áreas de planejamento, gestão e liderança. O GT é 

estabelecido por um representante da SETEC, coordenando representantes de vários IFs do  

país (BRASIL, 2015). 

Como resultado dos esforços do GT, o MEC promulga a Portaria nº 15/2016 

(BRASIL, 2016b), instituindo o Plano de Formação Continuada dos Servidores da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica (PLAFOR). Mediante este documento são 

estabelecidas as condições para a implementação e enumeradas as finalidades e programas 

para sua efetiva execução. E atribui à Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal da 

SETEC a incumbência de sua gestão (BRASIL, 2016b).  

O PLAFOR apresenta algumas finalidades para nortear suas ações, dentre as quais, 

potencializar a formação continuada dos servidores, fomentando a política de acesso a eventos 

de capacitação e qualificação. De forma a contribuir com a construção de competências dos 

servidores relativas aos processos educacionais, promovendo ações de capacitação em 

funções de planejamento, gestão e liderança (BRASIL, 2016b).  

O conceito é fomentar a capacitação a fim de aprimorar o ensino, a pesquisa, a 

extensão e a inovação, proporcionando estudos e missões de capacitação no exterior. E ainda 

contribuir com a capacitação no âmbito dos Direitos Humanos. Tudo isto possibilitando a 

racionalização dos gastos com capacitação e qualificação. 

O texto do PLAFOR determina em seu  art. 3º que sua execução se dê por meio de 

escolas de governo e pelas próprias IFEs, mas, sob supervisão da SETEC. E enumera os 

programas a serem implementados no atendimento às finalidades previstas:  

I - Programa de Capacitação Profissional (Cursos de até 360 horas) 1. Iniciação ao 

serviço público; 2. Formação geral; e 3. Capacitação técnica (específico para cada 

área de atuação). II - Programa de Formação Gerencial, dividida em dois eixos: 1. 

Desenvolvimento gerencial (administrativo e educacional) 2. Formação de Gestores. 

III - Programa de Qualificação 1. Técnico de Nível Médio; 2. Graduação; 3. Pós-
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Graduação lato e stricto sensu (Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-

Doutorado) (BRASIL, 2016b, art. 3º). 

O citado artigo anuncia que os programas sejam oferecidos nas modalidades 

presencial e à distância. E embora deva ser considerada a disponibilidade orçamentária, 

autoriza seu financiamento de forma compartilhada, “de acordo com número de alunos e 

cursos oferecidos e/ou em parcerias com Programas, Ações e Projetos de capacitação e 

qualificação”, desde que aprovados pela SETEC (BRASIL, 2016b, art. 4º). 

Como forma de apresentar o PLAFOR e as considerações do GT em relação à 

RFEPCT admitidas em sua formulação, o MEC disponibiliza a Nota Técnica nº 67/2016 

(BRASIL, 2016c). O documento analisa o contexto da criação, expansão e transformação da 

rede federal de educação profissional, realizando uma retrospecção do número de escolas 

técnicas criadas do surgimento da rede em 1909 a 2016.  

O texto revela que inúmeras ações de formação continuada foram promovidas: Cursos 

de Capacitação de Gestores e de Aulas Práticas; Pronatec Serviços Públicos; Capacitação em 

Tecnologia da Informação; Idioma sem Fronteiras (Capacitação em Língua Inglesa, My 

English Online e Teste de Proficiência em Inglês); Especialização em Educação Profissional e 

Tecnológica; Programas de Mestrado Profissional em Educação, Gestão Pública e Tecnologia 

da Informação (BRASIL, 2016C).  

Entretanto, avalia que estas ações acontecem de forma aleatória. Por isto o PLAFOR, 

com base na legislação
15

, pretende reunir tais atividades. O objetivo é implementar os 

processos de formação continuada consolidando uma identidade para a RFEPCT, além de 

promover e fomentar ações de capacitação. E evidencia os programas a serem oportunizados, 

as modalidades a serem utilizadas e a forma de financiamento.  

A Nota Técnica nº 67/2016 propõe linhas centrais de desenvolvimento dentro dos 

programas previstos para a estruturação do PAFLOR: “I- A iniciação ao serviço público; II- O 

papel do servidor no contexto institucional de Educação Profissional e Tecnológica; III- A 

educação formal; IV- A formação geral; Gestão; V- Inovação Tecnológica; e VI- 

Internacionalização da Educação Profissional” (BRASIL, 2016c).  

Como demonstrado, existe um razoável e qualificado número de políticas públicas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE. São ações diretas por 

parte do Estado deliberando legislação, autorizando o aditamento de recursos financeiros e 

responsabilizando as IFEs em participarem ativamente do processo.  

                                                 
15

 Lei nº 11.091/05 (BRASIL, 2005a); Portaria/MEC nº 9/2006; Portaria/MPOG nº 208/2006; Lei nº  12.772/12 

(BRASIL, 2012a); Decreto nº 5.824/06 (BRASIL, 2006b); Decreto nº 5.825/06 (BRASIL, 2006c); Portaria nº 

27/2014 (BRASIL, 2014); Portaria nº 28/2015 (BRASIL, 20015b). 
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As políticas necessariamente se manifestam fundamentadas nas ações em relação à 

rede federal de educação. Por um lado na reestruturação e expansão das universidades 

federais pelo REUNI. Por outro com a transformação em RFEPCT. Tais políticas estão 

atreladas às políticas voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE, correlacionando-

se no sentido destas colaborarem com o alcance de forma quantiqualitativa dos objetivos 

existentes naquelas.  

Ao observar o Quadro 4 é possível verificar sinteticamente as mais significativas 

políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento profissional do TAE: 

Quadro 4 – Políticas públicas Educacionais voltadas para o  desenvolvimento 

                         profissional do TAE 

INSTRUMENTO PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Lei nº 11.091/05  PCCTAE; Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira; regulamenta 

preceitos da Lei 8.112/90 e prevê o Plano de Desenvolvimento Profissional.  

Decreto nº 5.707/06 Institui as políticas nacionais e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal, a ser 

instaurada pelas IFEs. 

Decreto nº 5.824/06 Regulamenta o enquadramento por nível de capacitação e o incentivo à qualificação 

previstos pela Lei nº 11.091/05. 

Decreto nº 5.825/06 Estabelece as diretrizes para o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE 

e determina sua implementação em toda IFE vinculada ao MEC.  

Lei nº 11.784/08 Reestrutura o PCCTAE: reabre prazo de adesão; autoriza disciplinas isoladas para fins 

de progressão por capacitação;  diminui o interstício para progressão por mérito de 24 

para 18 meses; e reestrutura a escala de vencimentos básicos. 

Lei nº 12.772/12 

 

Autoriza somatório de cursos com carga horária superior a 20 horas para progressão 

por capacitação; equipara percentualmente o incentivo a qualificação;  e reestrutura os 

vencimentos básicos. 

Portaria nº 27/2014 Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional: Programa Nacional de Apoio aos 

Projetos Institucionais de Capacitação das IFEs; Programa de Qualificação em 

Serviço; e o Programa de Capacitação - Formação Continuada.  

Portaria nº 15/2016 

 

PLAFOR; Programa de Capacitação Profissional: Iniciação ao serviço público; 

Formação geral; Capacitação técnica. Programa de Formação Gerencial: 

Desenvolvimento gerencial; Formação de Gestores. Programa de Qualificação: 

Técnico de Nível Médio; Graduação; e Pós-Graduação. 

Nota Técnica  

nº 67/2016 

Institui linhas centrais de desenvolvimento: A iniciação ao serviço público; O papel do 

servidor no contexto institucional de Educação Profissional e Tecnológica; A 

educação formal; A formação geral; Gestão; Inovação Tecnológica; e 

Internacionalização da Educação Profissional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desde a criação do PCCTAE estava previsto um plano de desenvolvimento 

profissional para o TAE. Como é praxe no processo burocrático, além do tempo natural 

necessário à previsão da Lei, regulamentação e implementação, quando se trata de alterações 

mais profundas na estrutura do Estado, tal como foram as políticas de expansão e 

reestruturação da rede federal de educação, as tensões e disputas envolvidas ocasionam uma 

morosidade ainda maior.  
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Isto é facilmente percebido se observado que desde os anos de 2005 e 2006, foram 

promulgadas as legislações que determinavam às IFEs a implementação de plano de 

desenvolvimento dos integrantes do PCCTAE. Embora se possa considerar estas legislações 

estruturantes, posto que o ápice da expansão da rede se deu a partir de 2008, com a criação 

dos IFs; é preciso salientar que elas não se fizeram suficientes.  

Esta afirmação se comprova pela necessidade de novas intervenções do Governo no 

intento de fortalecer a implementação das políticas. O que também demonstra a rigidez da 

estrutura do Estado em relação às políticas públicas educacionais, solidificada em grande 

parte pelas políticas adotadas na Reforma dos anos 1990.  

Um dos motivos que justificam elencar a Lei nº 11.784/08 e a Lei nº 12.772/12 no rol 

das mais significativas políticas voltadas para o desenvolvimento do TAE se baseia nisto. 

Mesmo sendo possível verificar um esforço por parte do Governo em modificar a postura 

estatal em relação às políticas educacionais, sua estrutura estava tão sedimentada noutra 

direção que as legislações de certa forma “não pegaram”. 

Outro motivo é que, no tocante ao TAE, estas leis se formaram a partir de 

reivindicações da categoria. Mesmo a Lei nº 11.091/05 tendo sido formulada com base no 

PUC – produto da classe –  e discutida com as entidades representativas da gestão das IFEs e 

com as entidades representativas do TAE. Mostraram-se necessárias correções e adequações 

só percebíveis após o início de sua vigência  

Por certo a necessidade de lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Profissional disseminado pela Portaria nº 27/2014, pode ser interpretada sob duas 

perspectivas. Na primeira e como declarado no próprio instrumento, de garantir novas 

oportunidades para o desenvolvimento do TAE. O que logicamente não seria necessário uma 

vez que as IFEs estivessem cumprindo com este papel. Isto revela a segunda perspectiva, ou 

seja, insuficiência de ações por parte das IFEs.. 

Do mesmo modo que o lançamento do PLAFOR em 2016 se apresenta com duas 

formas de interpretação. Enquanto política pública educacional, mais uma ação direta em prol 

do fenômeno em tela, em outras palavras, no sentido de fortificar o desenvolvimento 

profissional do TAE. Mas também demonstra a insuficiência de ações por parte das IFEs.    

A Nota Técnica nº 67/2016 apresenta e descende do PLAFOR. Ao criar linhas centrais 

para o desenvolvimento profissional do TAE, demonstra ao mesmo tempo a ação 

governamental na complementação das políticas não transformadas em ações; e o esforço 

para transformar a estrutura do Estado quanto à promoção deste evento.  
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É possível conjecturar a existência de outro interesse por trás da Nota Técnica nº 

67/2016. Se até então as políticas públicas educacionais investigadas proporcionam 

incontáveis possibilidades, desde uma capacitação por meio de eventos e cursos de curta 

duração; e de educação formal até a pós-graduação. Por esta Nota Técnica se constata um 

direcionamento do desenvolvimento profissional do TAE, claramente no sentido do 

aperfeiçoamento de habilidades ligadas ao desenvolvimento institucional. Embora não obstrua 

a educação formal nem determine linhas para esta forma de desenvolvimento.  

Na busca de consolidar uma identidade para a RFEPCT a Nota Técnica nº 67/2016 

defende que o PLAFOR institui linhas específicas para o trabalho na rede federal de 

educação, mas também, significa um direcionamento na formação de mão de obra qualificada. 

Isto acolhe a nova relação do trabalho na substituição da força pela capacidade intelectual, 

reafirmada pela postura do Estado com a inserção da ciência e tecnologia na educação 

profissional. 

Considerando cumprida a primeira das propostas deste terceiro capítulo em identificar 

as mais significativas políticas públicas educacionais voltadas para o desenvolvimento 

profissional do TAE. Procurou-se a partir de agora discutir seus reflexos no campus São João 

Evangelista por meio de duas seções. Na primeira analisar as ações neste sentido existentes no 

campus e, na segunda, a situação do TAE em relação aos níveis de capacitação e qualificação. 

4.2 Ações em prol da capacitação e da qualificação do TAE no campus SJE 

Ao iniciar investigação a respeito das ações em favorecimento da capacitação e da 

qualificação do TAE na unidade em recorte, percebeu-se inicialmente a inexistência de um 

modelo organizacional que fosse utilizado como parâmetro. Da criação do instituto até 2012 

foram constatadas algumas ações, porém, isoladas e desvinculadas de quaisquer mecanismos 

de planejamento e controle, que não, as previsões orçamentárias.  

Durante este período não foi constatado a implementação de ações estruturadas e 

organizadas no sentido da manifestação das políticas públicas educacionais identificadas na 

seção anterior. Não existiu uma forma de planejamento e organização das ações como um 

todo dentro da unidade, ou mesmo, por parte do recém-criado Instituto e sua Reitoria. 

Julga-se necessário ressaltar que na criação do IFMG não existia uma sede para a 

Reitoria e nem servidores suficientes para compô-la, o que se fez improvisadamente no 

campus Ouro Preto. Naquele momento era necessário em primazia reunir recursos para gerir a 

nova Instituição, pois uma mudança desta natureza envolve procedimentos complexos e 

profunda adaptação ao novo cenário, o que não ocorre do dia pra noite.  
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Diante desta realidade a adoção de métodos para a aplicação da legislação direcionada 

ao desenvolvimento profissional, assim como outras demandas consideradas secundárias 

foram sendo adiadas. A compreensão é de que os desafios e dificuldades inerentes à 

estruturação da nova instituição vieram a impedir, naquele momento, a  efetivação de um 

plano interno em atendimento ao previsto nas políticas públicas educacionais desenhadas pelo 

Governo Federal.  

Uma vez que o IFMG foi criado no dia 29 de dezembro de 2008 e pela inexistência de 

registros anteriores junto à Instituição, a busca se deu a partir de janeiro de 2009. Durante este 

ano não foi encontrada nenhuma ação coordenada quanto ao fenômeno, não havendo 

instauração de programa de desenvolvimento profissional para os integrantes do PCCTAE, 

fato que se repetiu até o ano de 2012. 

Entretanto, foram apuradas ações isoladas de apoio financeiro a servidores 

matriculados em cursos de educação formal, aqui compreendidos como qualificação. E em 

cursos de curta duração – menor que 360 horas –  ou eventos, palestras, seminários e 

treinamentos, aqui entendidos como capacitação. Além do custeio com passagens, diárias e 

restituição de despesas referentes a gastos com o desenvolvimento profissional.  

 Com isto o rol de ações em prol do desenvolvimento do TAE no campus São João 

Evangelista foi divido em dois momentos. No primeiro, de forma a evidenciar os auxílios 

financeiros verificados a Tabela 1 demonstra, detalhadamente, o orçamento previsto para a 

demanda na unidade, os valores investidos por ano e por tipo de ação, o quantitativo de ações 

assistidas e a porcentagem do orçamento investido no TAE. 

Tabela 1 – Apoio Financeiro à Capacitação e à Qualificação do TAE no            

            Campus São João Evangelista entre 2009-2012 em R$1,00  

Fonte: Criado pelo autor. 

No primeiro ano pesquisado nota-se um ínfimo valor de investimento no 

desenvolvimento profissional do TAE, com apenas dois servidores assistidos em cursos de 

AÇÃO 2009 2010 2011 2012 

Orçamento Não previsto Não previsto 98.687,00 150.000,00 

Cursos e treinamentos coletivos 0,00 7.000,00 0,00 0,00 

Capacitação individual 660,50 10.508,00 5.495,00 2.993,00 

Qualificação individual 0,00 36.192,23 34.096,41 48.622,37 

Diárias 0,00 66.725,50 0,00 0,00 

Passagens Aéreas   0,00 19.200,00 0,00 0,00 

Restituição de Despesa  0,00 7.995,00 0,00 0,00 

Total dos investimentos 660,50 147.620,73 39.591,41 51.615,37 

Nº de ações assistidas 02 29 20 10 

Percentual do orçamento 

investido no TAE 
-- -- 40,11% 34,41% 



92 

 

capacitação de curta duração individuais e em suas áreas de atuação. Este ano pode ser 

considerado o mais crítico em relação à transição de EAF para IF, pois foi o primeiro ano de 

existência do IFMG, o que se acredita ter contribuído negativamente com as ações de 

desenvolvimento profissional.  

  A situação se apresenta completamente diferente no ano seguinte, com o 

desdobramento de inúmeras ações, porém, ainda sem a existência de instrumentos 

normalizadores do processo de concessão do apoio financeiro. O ano de 2010 foi o último 

“ano cheio” da gestão do campus que participou da transformação em IF, em meados de 2011 

a unidade  passou por eleições para o cargo de Diretor Geral, formando uma nova equipe 

gestora. 

 Logo de início em 2010 o campus ofereceu um curso de capacitação na utilização do 

sistema operacional Windows, do qual oito servidores TAE puderam participar. À frente foi 

constatado o pagamento de curso de curta duração individual para outros nove servidores e 

custeio de mensalidades em cursos de educação formal para mais doze, sendo um no nível 

técnico, quatro de graduação, outro de especialização latu senso e seis em nível de mestrado. 

Ao observar a tabela 1 ainda se pode verificar significativos valores investidos em 

diárias, passagens aéreas e restituição de despesas para servidores em capacitação e 

qualificação naquele ano. Estes valores foram empregados quando de viagens para 

participação de congressos, seminários, treinamentos e cursos de curta duração, porém, não 

foi possível determinar os valores gastos entre docentes e TAEs.   

Em relação às áreas dos cursos, tanto os de curta duração como os de educação formal 

apoiados financeiramente pela Instituição, foi observada a ligação direta com o cargo  e ou 

ambiente organizacional onde atua o TAE. Os cursos de curta duração foram em sua maioria 

na área de relações humanas e gestão de pessoas ou, específicas da área do cargo do servidor.  

Quanto aos cursos de educação formal houve auxílio a um servidor atuante no serviço 

de apoio, para realização de curso técnico em segurança do trabalho e apoio a três graduações 

em administração, para servidores no cargo de assistente administrativo. Houve apoio a uma 

pós latu senso em recursos humanos, para uma servidora atuante na gestão de pessoas. E a 

cinco mestrados em administração, para TAEs da área administrativa e um em patologia 

bucal, para servidora no cargo de odontóloga. 

Verificou-se que foi respeitada a relação direta com os cargos dos servidores, embora 

ainda naquele momento não existiu na unidade um plano anual de capacitação, ou parcerias 

com as escolas de governo, como por exemplo a Escola Nacional de Administração Pública 
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(ENAP), conforme prevê o Decreto nº 5.707/06. Nem mesmo, cooperação técnica entre as 

instituições de pesquisa, ensino e o MEC, conforme previsão do Decreto nº 5.825/06.  

 A diante no ano de 2011 a unidade manteve-se sem um instrumento organizativo das 

ações de capacitação e qualificação e, apesar de uma previsão orçamentária inferior a do 

exercício anterior, novas ações foram apoiadas financeiramente. Com base na previsão para 

aquele ano constatou-se que cerca de 40% do valor total foi destinado a ações voltadas para o 

TAE. 

As ações se deram por meio de um treinamento em laboratório de tecidos que 

capacitou quatro servidores, mais sete foram beneficiados com apoio à capacitação de forma 

individualizada, em curso de curta duração nas suas respectivas áreas. Foram ainda quatro 

auxílios em cursos de graduação em continuidade ao ano anterior, duas pós-graduação latu 

senso e continuidade de apoio a três cursos de mestrado, sendo dois em administração e outro 

em patologia bucal.   

Se comparado ao ano anterior em 2012 verificou-se um crescimento de mais de 65% 

na previsão orçamentária destinada à capacitação e qualificação dos servidores da unidade. 

Isto não se refletiu no número de TAEs assistidos no exercício, que caiu pela metade, 

notando-se uma redução no percentual do orçamento investido no TAE.  

Além de não ter havido nenhum curso ou treinamento coletivo, o que mesmo em 

pequena quantidade tinha ocorrido nos anos anteriores, foram apenas três TAEs assistidos 

com apoio financeiro em cursos de curta duração, três em cursos de graduação e quatro de 

mestrado. Novamente foi observada a ligação direta com os cargos e com a área de atuação do 

servidor. 

O diferencial daquele ano se deu com a construção do Programa Institucional de 

Capacitação (PIC) do IFMG, por meio da Resolução nº 28/2012 (BRASIL, 2012b). Esta ação 

atendeu à legislação no que tange a responsabilização das IFEs no desenvolvimento 

profissional de seus servidores e, ainda, contribuiu para a democratização do acesso às ações 

institucionais neste sentido, evitando-se a definição exclusivamente pela tomada de decisão 

do gestor. 

O PIC estabelecido apresenta íntima ligação com a legislação vigente, definindo no 

art. 4º as formas de desenvolvimento de pessoas que considera:   

I - elevação do nível de escolaridade formal;  II - realização de cursos de capacitação 

e qualificação tecnológica e preparação para certificação;  III - desenvolvimento de 

competências comportamentais, tais como liderança, trabalho em equipe, 

desenvolvimento interpessoal, entre outras;  IV - desenvolvimento profissional, 

envolvendo treinamento e aperfeiçoamento nos conhecimentos e habilidades 

necessárias ao desempenho das atribuições profissionais;  V - desenvolvimento 
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gerencial, entendida como formação que propiciará ao servidor preparação e 

qualificação para o exercício de funções de natureza gerencial; VI - 

desenvolvimento em sentido amplo, permitindo aos servidores o acesso ao 

conhecimento socialmente produzido, envolvendo, dentre outros, a participação em 

seminários, encontros, congressos, palestras, fóruns ou simpósios; e  VII - 

participação em programas de desenvolvimento voltados para a melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 2012b). 

Entende-se que o PIC apresenta uma vasta abrangência para o desenvolvimento de 

pessoas, que vem comungar com o significado de desenvolvimento profissional adotado na 

pesquisa, isto é, capacitação e qualificação. Os objetivos propostos pelo programa no art. 5º 

reforçam o atendimento à legislação, sobretudo, a referente ao tema, que determina a 

responsabilização das IFEs no processo de desenvolvimento profissional como um todo: 

I - atender aos interesses da administração do IFMG, com aplicabilidade direta no 

setor de trabalho, visando a capacitar os servidores para o exercício de suas funções; 

II - promover de forma permanente e vinculada ao planejamento institucional o 

desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão, visando à melhoria, 

eficácia e qualidade dos serviços prestados ao Instituto e à comunidade; III - 

capacitar o servidor, adequando as competências requeridas para o exercício de suas 

atividades, de forma articulada com os objetivos e a função social do IFMG; IV - 

valorizar o servidor por meio de sua capacitação permanente, possibilitar a 

realização pessoal e profissional deste e o cumprimento de seu papel na Instituição; 

e V - propiciar a progressão por capacitação e incentivar a qualificação dos 

servidores (BRASIL, 2012b). 

 Esperava-se que a partir desta conquista viesse a existir na unidade, mesmo que por 

meio de um processo central na Reitoria, a elaboração de ações de capacitação e qualificação 

do TAE. Visto que não ocorreu no primeiro momento constante na tabela 1 como se pôde 

observar. A atuação da Instituição no processo de desenvolvimento profissional se deu, 

exclusivamente, por meio de apoio financeiro.  

Naquele primeiro momento foram verificadas 58 notas de empenho, o que faz 

referência ao ressarcimento deste número de ações, mas não ao número de TAEs assistidos. 

Na realidade foram atendidos em torno de 20 agentes, porque grande parte dos benefícios foi 

continuação, principalmente, os cursos de educação formal. Isto implicou numa quantidade 

pequena de atendimento, se considerado que a média de TAE em exercício na unidade neste 

período ficou acima dos 70 servidores. 

O apoio financeiro foi previsto na Resolução nº 28/2012, para o qual se previu o 

ressarcimento de até 75% da mensalidade em cursos de educação formal em instituições 

privadas, sob o teto de R$900,00 (novecentos reais) por mês. Não foi previsto apoio 

financeiro aos matriculados em instituições públicas, ou sem mensalidade.  

Com o advento da criação do PIC estende-se ao segundo momento do rol das ações 

em prol do desenvolvimento profissional, compreendido entre 2013 e 2016. A função do PIC 

foi a de estabelecer um instrumento que organizasse e democratizasse o acesso do servidor, 
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seguindo critérios pré-estabelecidos por meio de edital. A ação se tratou de claro atendimento 

à legislação no que cerne a presença da Instituição nos processos de desenvolvimento, porém, 

nem todas suas previsões foram concretizadas.  

O que se averiguo foi o lançamento de edital pela Reitoria do IFMG, ainda em 2012, 

exclusivamente para apoio financeiro à qualificação, sendo que neste ano o campus em 

análise não teve TAE assistido.  

Pela tabela 2 verificam-se os orçamentos disponibilizados e os investimentos por ação 

no período, onde o primeiro valor de cada ação representa o regulamentado por edital, o 

segundo valor de cada ação se trata de outros pagamentos verificados em nota de empenho e 

não presentes em edital. Demonstra ainda os totais investidos, o número de ações assistidas e 

a porcentagem do orçamento direcionado ao TAE. 

Tabela 2 – Apoio Financeiro à Capacitação e à Qualificação do TAE no            

              Campus São João Evangelista entre 2013-2016 em R$1,00  

 AÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Orçamento 150.000,00 100.000,00 77.500,00 77.500,00 

Cursos e treinamentos 

coletivos 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9.700,00 0,00 0,00 6.000,00 

Capacitação 

Individual  

0,00 0,00  0,00 0,00 

6.290,00 600,00 1.800,00 0,00 

Qualificação  

Individual 

23.300,29 15.483,78 19.176,38 18.787,50 

4.288,36 0,00 0,00 0,00 

Diárias  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

15.000,00 25.000,00 3.000,00 2.000,00 

Passagens Aéreas 

   

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3.230,00 0,00 

Total em Edital 23.300,29 15.483,78 19.176,38 18.787,50 

Total em ações extras 35.278,36 25.600,00 8.030,00 8.000,00 

Nº de ações assistidas 
07 03 06 05 

11 01 01 12 

Percentual do orçamento 

investido no TAE 
39,05% 41,08% 35,10% 34,56% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi verificado que a partir da criação do PIC passou-se a lançar editais de apoio 

financeiro à graduação e pós-graduação, mas algumas ações continuaram sendo efetuadas 

isoladamente, sem previsão em edital ou algum instrumento organizacional. Esta situação é 

comprovada pelos dados representados na tabela 2 com relação aos cursos e treinamentos, à 

capacitação e ao pagamento de diárias e de passagens aéreas. Tais ações se deram, 

exclusivamente, desta forma.  
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No ano de 2013 foram lançados dois editais de apoio financeiro, outra vez em apoio à 

graduação e pós-graduação, onde foi verificado o apoio financeiro a sete TAEs. Destes, cinco 

em graduações, um mestrado e um doutorado. De acordo com os dados coletados ainda foram 

realizados dois cursos na área florestal, dos quais participaram oito TAEs ao todo e mais três 

receberam apoio financeiro em cursos de capacitação de curta duração de forma isolada.  

Os cursos de graduação se concentraram na área de gestão de recursos humanos e 

gestão financeira, para servidores das áreas administrativas; além de um em enfermagem, para 

servidora no cargo de auxiliar em enfermagem. Demonstrando atendimento à relação direta 

com o cargo, conforme previsto em Lei. O mesmo ocorreu com o mestrado em administração, 

área esta com relação direta para todos os cargos; e um doutorado em clínica odontológica, 

realizado por servidora no cargo de odontóloga.  

Em observação às tabelas 1 e 2 é possível apurar que para este ano foi mantida a 

previsão orçamentária referente ao ano anterior, mesmo assim, ocorreu um aumento de TAEs 

assistidos por edital ou isoladamente. Detectou-se ainda um leve aumento na porcentagem do 

orçamento utilizada para o desenvolvimento profissional do TAE.  

Mais adiante no ano de 2014 percebeu-se a redução de um terço no valor previsto para 

a demanda e, uma vez que o percentual investido no TAE se manteve quase o mesmo, o valor 

real efetivamente investido foi reduzido. Neste ano foram lançados dois editais de apoio 

financeiro, embora somente em um houve assistência a TAE do campus em estudo.   

Não foi encontrado naquele exercício dados sobre a realização de cursos ou 

treinamentos coletivos na unidade e apenas uma servidora foi amparada em curso de 

capacitação, com a participação em um seminário. Com relação ao edital daquele ano três 

TAEs foram assistidos, com dois apoios financeiros à graduação na área de recursos humanos 

e um a doutorado, todos em continuidade ao ano anterior.  

É possível compreender em análise à tabela 2 que no ano de 2014 foi baixa a 

utilização dos recursos orçamentários previstos para o desenvolvimento profissional, 

principalmente, por meio do edital. Em contrapartida foi visto um considerável valor 

despendido com diárias, não tendo sido encontradas despesas com passagens aéreas. 

Na sequência o exercício de 2015 apresentou nova redução na previsão orçamentária, 

desta vez na ordem de 22,5%. O ano revela novamente a inexistência de ações coletivas de 

desenvolvimento profissional na unidade e apenas uma servidora assistida em curso de 

capacitação de curta duração, em área específica do cargo.  

Foram seis TAEs assistidos nas demandas de apoio à qualificação por meio de edital, 

que naquele ano foram dois, com TAEs da unidade contemplados em apenas um. Foram dois 
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apoios à graduação na área de recursos humanos e três à pós-graduação lato sensu em 

educação matemática, além da continuidade do apoio ao doutorado. Neste ano houve uma 

relevante diminuição dos valores gastos com diárias, que mesmo somados às despesas com 

passagens, não alcançam o total de investimentos do ano anterior. Averiguou-se uma pequena 

queda percentual na aplicação dos recursos orçamentários previstos para o desenvolvimento 

profissional do TAE. 

Em seguida nas investigações quanto ao ano de 2016 descobriu-se uma alteração da 

Resolução nº 28/2012, passando a permitir que servidores matriculados em cursos de 

educação formal em instituições públicas galgassem apoio financeiro a fim de restituir outras 

despesas, que não somente as com mensalidades. Foi acrescentada à Resolução a 

possibilidade do pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para servidor devidamente 

matriculado em curso de graduação ou pós-graduação lato sensu; e de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para aqueles matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu.   

Esta foi uma considerável modificação que permitiu a participação de servidores 

cursantes em programas públicos de graduação e pós-graduação, já em edital lançado naquele 

ano. A despesa com mensalidade era a única apoiada nos editais de apoio financeiro 

anteriores, com a adoção deste preceito o TAE matriculado em instituições públicas pôde 

galgar apoio financeiro para cobrir despesas com transporte, hospedagem, alimentação, 

material didático, etc. 

Em se tratando do orçamento o ano de 2016 manteve os mesmos valores de seu 

precedente, assim, repetiu a menor previsão orçamentária verificada no período em estudo. 

Um ponto positivo foi a existência de uma ação extra na unidade, um treinamento coletivo 

para a equipe pedagógica envolvendo um total de doze TAEs.  

No ano foi lançado apenas um edital de apoio financeiro onde cinco TAEs do campus 

analisado foram assistidos. Um agente recebeu apoio financeiro em curso de graduação, 

outros três referente a pós-graduação lato sensu e uma última com referência ao doutorado. 

Todos estes apoios foram para cursos em continuidade aos anos anteriores. 

Como apresentado na tabela 2 no exercício de 2016 ocorreu nova redução nos fundos 

gastos com diárias, enquanto não existiu apoio por meio do custeio de passagens. Quanto ao 

percentual do orçamento aplicado nas ações em favorecimento do TAE se percebeu um 

equilíbrio quando comparado ao ano anterior. 

Ao tempo que na tabela 1 são apresentados apenas gastos isolados em prol do 

desenvolvimento profissional do TAE, pois naquele período não existiu na Instituição outra 
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forma de atendimento a esta demanda. Na tabela 2 foram listadas as duas formas de despesas 

encontradas em contribuição às ações de capacitação e qualificação. Julgou-se necessário 

alocar as duas despesas como forma de pontuar o total dos investimentos realizados, tanto por 

meio de edital como por ações isoladas.  

No segundo momento representado pela tabela 2 foram cerca de 40 agentes assistidos 

no campus São João Evangelista, entre participações em editais e ações isoladas. Um 

contingente mais expressivo que o visto no primeiro momento constante da tabela 1, 

considerando que a média de TAE em exercício na unidade neste período também se manteve 

acima dos 70 servidores. Isto quer dizer que quase 60%  dos TAEs tiveram alguma ação de 

capacitação ou qualificação apoiadas pela Instituição.  

Não foram observadas diretrizes para a definição dos percentuais do orçamento do 

desenvolvimento profissional a ser disponibilizado para o edital de apoio financeiro, ou para 

as demais despesas vistas nas tabelas 1 e 2. A própria Resolução nº 28/2012 não quantifica 

estes valores, o que remete suas definições à tomada de decisão da gestão.   

Assim também como não foi constatada a definição de valores a serem investidos no 

desenvolvimento profissional dos integrantes do PCCTAE, que pleitearam, tanto via edital 

quanto nas ações isoladas, apoio financeiro conjuntamente com os docentes. Desta maneira os 

valores disponibilizados no orçamento de cada ano visou o atendimento a todas as demandas 

de desenvolvimento profissional da unidade. 

A partir desta constatação foi apurado a definição de critérios de seleção utilizados nos 

editais, uma vez que os recursos financeiros não suportavam a demanda. Um dos critérios 

com maior peso na seleção dos candidatos foi tempo de efetivo exercício no atual cargo do 

servidor no IFMG. Em outras palavras, o servidor com maior tempo de casa teve preferência 

no recebimento de apoio financeiro. 

Com referência às ações isoladas de capacitação e qualificação e aos apoios 

financeiros concedidos por meio do pagamento de diárias e  de passagens verificadas no 

período total do estudo, não foi possível constatar algum instrumento normatizador na 

definição das demandas a serem assistidas.   

Contudo, uma importante ação foi verificada em 2016 e, embora por iniciativa da 

Reitoria, diz respeito ao campus e reflete nitidamente a adoção dos preceitos das políticas 

públicas educacionais identificadas. Tratou-se da composição de uma Comissão para a 

elaboração do Plano Anual de Capacitação, de forma a organizar e estruturar todas as ações 

voltadas para o desenvolvimento dos servidores do IFMG. 
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 Com a construção do plano o IFMG visa criar um mecanismo de gestão, onde a partir 

de 2017 seja possível reunir  todas as ações de capacitação e qualificação em um único 

instrumento. Com isto visa tornar possível o planejamento e organização das ações de cada 

campus integralmente, permitindo o planejamento de ações coletivas de acordo com as 

necessidades institucionais e individuais.  

O passo seguinte se deu com o levantamento das necessidades de capacitação dos 

servidores do Instituto, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado nos campi. O 

formulário considerou algumas atividades inerentes aos processos de um IF, como 

comunicação, atendimento ao público, ética, orientação para resultados, etc. As necessidades 

de capacitação com base em competência, previsão do Decreto nº 5.707/2006, serão 

levantadas por um GT a ser instituído em 2017.  

Participaram das discussões a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos 

Técnico-Administrativos em Educação (CIS) e a Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD). A proposta é levantar as necessidades de capacitação e qualificação de cada campus 

de forma a reuni-las no plano anual, estruturando as ações e permitindo a  oferta de cursos e 

treinamentos coletivos, além da manutenção das ações já existentes.  

Ainda no ano de 2016 foi verificada uma iniciativa da gestão do campus São João 

Evangelista em prol do desenvolvimento profissional. Iniciou-se uma negociação entre o 

IFMG e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) visando o oferecimento do 

Curso de Pós-Graduação – Stricto Sensu, em nível de Mestrado, do Programa de Pós-

Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) daquela universidade. 

A previsão é celebrar um Termo de Execução Descentralizada (TED), tendo o IFMG 

como Instituição concedente e a UFRRJ como Instituição proponente do programa. As vagas 

serão destinadas aos TAEs e docentes da unidade, que participarão de processo de seleção a 

ser instituído e regido pela universidade.    

O TED em construção prevê a utilização de recursos financeiros da ordem de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custear as despesas com o programa entre 2017 e 

2019. Foi prevista para o primeiro semestre de 2017 a etapa de seleção dos candidatos, com a 

formação de uma turma de trinta alunos para inicio das atividades no segundo semestre.  

Foram estas as ações em prol do desenvolvimento profissional do TAE verificadas no 

campus São João Evangelista. Todas as ações elencadas atuaram sobre a vida profissional 

deste agente no período pesquisado, refletindo-se no perfil de capacitação e de qualificação 

em que se encontram naquela unidade. É a respeito deste perfil que se pretende tratar a seguir. 
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4.3 Perfil de capacitação e qualificação do TAE no campus São João Evangelista 

Para analisar os reflexos das políticas públicas educacionais sobre o desenvolvimento 

profissional do TAE no campus São João Evangelista, procurou-se traçar um paralelo entre a 

situação em que se encontravam ao final do ano de 2008 e sua situação ao final de 2016. 

Embora algumas variáveis devam ser levadas em consideração durante este período, 

principalmente, a relação de saídas e entradas de TAEs na unidade, constatou-se um elevado 

índice de evolução, tanto nos níveis de capacitação quanto nos de qualificação.  

A se iniciar pela capacitação, utiliza-se da tabela 3 para demonstrar o perfil de 

progressão do TAE neste quesito no início e no final do intervalo em análise. 

Tabela 3 – Nível de capacitação do TAE no campus São João Evangelista  

                     Nos anos de 2008 e 2016  em unidades 

Ano Nº TAE  Nº Cargos Nível I Nível II Nível III Nível IV 

2008 76 26 20 20 14 22 

2016 73 30 06 04 07 56 

       Fonte: Criado pelo autor.  

Como se pode perceber pela tabela 3 não houve no período variação significativa 

quanto ao número de TAEs em exercício na unidade, o mesmo ocorreu em comparação à 

quantidade de cargos distintos. Entretanto, algumas observações devem ser consideradas em 

relação a estes dois primeiros dados, pois embora tenham sofrido pouca alteração em 

quantidade, existiram relevantes modificações quanto à natureza e complexidade dos cargos. 

Numa primeira análise a tabela 3 apresenta uma contradição ao processo de expansão 

e reestruturação da rede federal de educação profissional tão discutido neste texto. A 

curiosidade ocorre pelo fato do total de TAEs em exercício na unidade ter diminuído no 

intervalo estudado, mesmo que moderadamente. Se o processo aumentou a oferta de vagas na 

educação profissional, como diminuiu o número de servidores? 

Para esta ocorrência encontrou-se duas explicações plausíveis: a primeira se dá pela 

extinção pelo MEC de todos os cargos de classes A e B e grande parte dos cargos de classe C. 

Com a extinção destes cargos que atendiam aos serviços de apoio (limpeza, jardinagem, 

manutenção, etc.) a partir da aposentadoria destes agentes a unidade teve que terceirizar a 

mão de obra, contratando empresas para atendimento a estas demandas. 

A segunda explicação está em parte alicerçada na primeira. Com a contratação de 

pessoal terceirizado para a execução destas atividades, os concursos foram direcionados para 

os cargos mais altos da carreira, classes D e E. Assim, foi possível manter o equilíbrio entre o 

crescimento da unidade e o número de TAEs em exercício. 
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Diante deste panorama foi averiguado uma expressiva alteração do cenário das classes 

dos cargos, como pode ser observado por meio do Gráfico 3:  

Gráfico 3 – Variação das classes nos cargos de TAE no campus São João                

                   Evangelista em unidades no período 2008-2016 

 

                               Fonte: Criado pelo autor 

Em contraponto à redução no quantitativo de TAEs em exercício na unidade 

apresentado na tabela 3, verificou-se pelo gráfico 3 uma elevação da classe dos cargos. Dos 

cargos ocupados no campus no primeiro ano da análise 75% se localizavam nas classes C e D. 

Ao contrapor o resultado ao último ano do espaço analisado quase 70% dos cargos se 

localizavam nas classes D e E. 

De acordo com gráfico 3 observa-se uma redução de agentes nas classes iniciais A, B 

e C; ao tempo que se verifica um aumento das classes mais elevadas D e E. Isto se deu 

basicamente por duas forças que se completam: a extinção dos cargos destas classes e a 

rotatividade dos servidores na instituição neste período, isto é, as saídas e entradas. 

Durante os anos investigados na pesquisa o campus São João Evangelista revelou um 

quantitativo total de 32 TAEs que deixaram suas funções. A saída dos cargos se deu por 

inúmeros motivos, sendo 21 aposentadorias, 02 falecimentos, 01 redistribuição, 05 remoções 

e 03 vacâncias por posse em outro cargo inacumulável. Em substituição a estes agentes foram 

empossados outros 29 servidores. 

Em relação ao número de cargos existentes na unidade a tabela 3 apresenta uma 

pequena variação positiva, isto é, o número de cargos distintos presentes no campus 

aumentou. Este fenômeno é explicado pelo número de entradas de novos servidores, sendo 

que mais de um terço das entradas foi em cargos de nível superior (E) e um pouco mais da 

metade em cargo de nível médio (D).  

Mas os dados mais relevantes da tabela 3 tratam do nível de capacitação do TAE em 

exercício no campus. Perceba que no primeiro ano em análise os servidores se encontravam 
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praticamente divididos entre os quatro níveis de capacitação, com pequena contração no 

terceiro nível. Ao comparar com o final do período nota-se que a maioria esmagadora já se 

encontra no último nível de capacitação disponível, o nível IV. 

Este dado pode ser considerado altamente positivo em virtude do contingente de TAEs 

empossados no período. Considerando que a carreira se inicia no nível I, estes servidores se 

beneficiaram das previsões das políticas públicas educacionais voltadas para seu 

desenvolvimento profissional.  

Outro ingrediente que os dados do gráfico 3 permitiram acrescentar à discussão está na 

atuação do Estado frente aos interesses do capital. As novas relações do trabalho caminham 

no sentido da modificação das habilidades requeridas para a mão de obra, onde a força física é 

substituída por habilidades intelectuais. 

Ao perceber o cenário de elevação de complexidade dos cargos na unidade no espaço 

estudado, é possível relaciona-lo às novas necessidades do mercado de mão de obra 

qualificada. Estas podem ser consideradas influências da nova relação do trabalho na 

educação, pois, se a educação profissional exerce naturalmente desde sua criação a formação 

de trabalhadores, sob este prisma quem atua nesta formação precisa ser preparado. 

Diante desta lógica o Estado ofereceu as condições para o desenvolvimento 

profissional do TAE para participar do novo cenário da educação profissional, integrada à 

ciência e à tecnologia. Porém, a instituição em recorte não ofereceu um plano de 

desenvolvimento profissional, na verdade, se prendeu ao apoio financeiro à graduação e pós-

graduação e, a ações isoladas de apoio à capacitação.  

Por este motivo a progressão por capacitação verificada se deu mediante cursos 

realizados em instituições privadas e a expensas do próprio agente. O TAE é servidor público, 

amparado pela estabilidade no cargo e a progressão por capacitação gera benefícios 

financeiros. Estas peculiaridades os diferenciam do trabalhador da esfera privada, mas há a 

presença da ação estatal na formação do novo modelo de trabalhador requerido pelo capital, 

aquele responsável pela sua constante atualização.   

Conforme delimitado o desenvolvimento profissional do TAE para efeitos da pesquisa 

se dá pela capacitação e qualificação, sendo assim, depois de analisado o nível de capacitação 

em que se encontram no campus São João Evangelista segue-se ao perfil de qualificação, o 

qual se divide aqui em dois momentos: na transformação da instituição em campus do 

instituto e ao final do intervalo em análise. 

Ao observar isoladamente estes dois momentos pretende-se demonstrar a evolução no 

nível de educação formal dos servidores da unidade ao longo do intervalo. Isto aconteceu por 
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intermédio dos benefícios criados pelas políticas públicas educacionais e pelos reflexos destas 

como ações em prol do desenvolvimento profissional implementadas pelo IFMG e o campus 

São João Evangelista. 

Como visto a pouco as ações em apoio ao desenvolvimento profissional do TAE 

desenvolvidas dentro da unidade deram preferência às necessidades de qualificação, o que se 

demonstrou pelo lançamento dos editais em apoio financeiro à graduação e à pós-graduação 

presentes a partir do ano de 2012. Este procedimento se refletiu numa considerável evolução 

deste perfil ao longo dos anos.  

No intuito de demonstrar esta evolução na educação formal do TAE sob a perspectiva 

dos dois momentos selecionados (2008 e 2016), elaborou-se o gráfico 4. Por meio deste 

recurso foi disposto os dados referentes aos níveis de qualificação do servidor.  

Gráfico 4 – Alteração no nível de qualificação do TAE no campus São João                                                  

                    Evangelista em unidades no período 2008-2016 

 

                        Fonte: Criado pelo autor 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa representados pelo gráfico 4, quando da 

transformação da antiga EAF em campus do IFMG em dezembro de 2008 cerca de 55% dos 

TAEs ativos possuíam apenas o ensino médio. Deste percentual quase um terço tinham 

alguma formação técnica obtida em cursos profissionalizantes realizados em instituições de 

educação profissional. 

O que se observou foi que a formação técnica vista numa parte destes agentes não fora 

obtida em razão do exercício do cargo, ou por algum processo de desenvolvimento de suas 

habilidades para a função que exercia. Averiguou-se que a  formação extra verificada nesta 

parcela foi obtida anteriormente a sua nomeação ao cargo público. 

De acordo com o gráfico 4 o montante de agentes neste nível de formação reduziu 

acentuadamente quando comparados os dois momentos analisados. A redução aconteceu 

mesmo com aumento da nomeação de servidores em cargos de classe D, que têm esta 
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formação como exigência mínima do cargo. Esta informação permitiu a compreensão de que 

os novos servidores que ingressaram na unidade neste espaço de tempo, ou obtiveram 

previamente um nível superior de educação formal, ou o obtiveram após o ingresso.    

Quando se prossegue ao nível de graduação, na janela 2008 apenas dez servidores do 

campus a tinham concluído. Um quantitativo relativamente baixo tanto em relação ao total de 

TAEs lotados na unidade, o que destina a esta formação um porte próximo dos 13%, quanto 

se considerado que existiam oito cargos de nível E naquela oportunidade, isto é, que tem a 

graduação como exigência mínima do cargo. 

Desta maneira o contingente de TAE com educação formal no nível de graduação no 

primeiro momento analisado, em sua maioria, atendia às exigências do cargo, não se tratou de 

desenvolvimento profissional na carreira. 

 Quando observada a fração relativa aos TAEs no nível de graduação nas duas 

aberturas selecionadas verificou-se uma igualdade. O que na primeira averiguação se 

entendeu como baixo, foi assim compreendido porque a massa se concentrava num nível de 

formação inferior, tornando este nível um objetivo a ser alcançado.  

Na segunda averiguação a massa havia se deslocado, passando por este nível e se 

concentrando no próximo, na especialização lato sensu. É neste nível visto muito próximo da 

graduação em 2008, que se concentrou a maior parte dos TAEs ativos na unidade em 2016. 

Foi apurado um crescimento de aproximadamente 250% na contagem de agentes que 

atingiram a especialização lato sensu. 

Outro ponto relevante encontrado na investigação ficou por conta das áreas escolhidas 

para o alcance do novo nível. Grande parte das especializações ocorreram nas áreas de gestão 

de pessoas, recursos humanos, administração e meio ambiente. Cabe ressaltar que estas são 

consideradas com relação direta com todos os cargos da carreira.   

Não obstante os níveis de educação formal mais elevados não alcançaram um 

resultado tão expressivo. Para se ter ideia na primeira faixa considerada na análise do perfil de 

qualificação do TAE foram encontrados apenas dois servidores com pós-graduação stricto 

sensu,  em nível de mestrado. Sendo que ambos possuíam este nível antes de ingressar no 

serviço público. 

Quando verificada a situação na segunda faixa constatou-se o alcance de sete TAEs ao 

o nível de mestrado. Percentualmente pode indicar um crescimento razoável, mas em números 

reais significa pouco diante do aumento de cargos com maior complexidade concursados 

durante o intervalo.  
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É preciso recordar que os cargos de nível E, quer dizer, aqueles que exigem 

minimamente a graduação, quase dobraram quantitativamente neste espaço de tempo. 

Compreende-se então que os agentes partiram de um nível razoável de qualificação, embora 

isto não tenha se desdobrado na evolução de patamar para o mestrado. 

A situação é mais crítica em relação ao doutorado, enquanto no primeiro momento 

selecionado não  foi encontrado TAE neste nível de qualificação, apenas uma servidora 

alcançou este nível de educação formal até o final de 2016. E outra foi verificada com este 

nível de formação em andamento.   

Este é o perfil de capacitação e qualificação do TAE do campus São João Evangelista, 

produto das possibilidades geradas pelas políticas públicas educacionais voltadas para seu 

desenvolvimento profissional e pelas ações em prol deste evento implementadas no campus 

São João Evangelista.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação profissional surge no Brasil com a prerrogativa de assistir os 

desfavorecidos de fortuna e marginalizados, aparentemente com o intuito social como 

primeira razão, pois, a modalidade foi considerada caridade e buscava solução para um 

problema social. Algumas tentativas de subtrair estas características foram lançadas, embora, 

sem o sucesso pretendido e só parcialmente alcançado a partir do processo de expansão e 

reestruturação da rede federal.   

Parcialmente porque os novos rumos da educação profissional pretendidos com este 

processo, isto é, do aprimoramento da educação profissional por meio da introdução da 

ciência e tecnologia, se mostrou intimamente ligado às novas relações do trabalho. O caráter 

de formação de trabalhadores se manteve, o que mudou na verdade foram os traços da 

profissionalização, que evoluíram no sentido da promoção das novas habilidades requeridas 

pelo mercado. 

Quando de sua criação a rede federal de educação profissional foi utilizada como 

aparelho de regulação social. Até mesmo as limitações da modalidade, como a dado momento 

não permitir o acesso ao ensino superior e, quando permitido, apenas nas áreas relacionadas à 

formação técnica adquirida, demonstram a inferioridade com que foi tratada ao longo dos 

tempos. 

  Mas a partir do processo de industrialização do Brasil a modalidade tem um papel 

fundamental nos interesses de mecanismos internacionais, compartilhados pelo Estado 

brasileiro. A educação profissional passou à porta de entrada para a manutenção da relação 
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capital-trabalho sob os moldes da Teoria do Capital Humano, servindo de instrumento de 

desenvolvimento econômico fundamentado no sistema de produção capitalista. 

A criação dos IFs e a natureza político-econômica com que surgiram e se expandiram 

pelas mais diversas regiões do país, renovaram o papel social aportado à educação 

profissional. A RFEPCT é produto das políticas de reestruturação e expansão, 

consideravelmente forjada ante o jogo de interesses da classe política à frente do Estado, dos 

governos, do legislativo e das instituições que se transformaram em Institutos. 

As disputas se fizeram presentes na formação do IFMG, composto por três instituições 

distantes geograficamente e que não mantinham características próximas, condição 

estabelecida pela Lei de criação dos IFs. Duas escolas fazenda experimentadas no ensino 

agropecuário e, outra, na formação para a indústria de extração mineral. 

Diante do contexto de reposicionamento do Estado com relação às políticas para a 

educação (profissional), no que tange a expansão e a aplicação desta modalidade como 

instrumento de desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; houve 

paralelemente um forte investimento no aperfeiçoamento dos servidores. No caso específico 

do TAE, foram encontradas relevantes políticas públicas educacionais voltadas para o seu 

desenvolvimento profissional. 

Exemplo disto foi a construção do PCCTAE, que se tornou um dos mais elaborados 

planos de carreira dos servidores públicos civis da União, ao definir cargos, atribuições e 

contemplar as formas de ingresso e enquadramento. Além de estabelecer as formas de 

progressão, inclusive, com acréscimo na remuneração, responsabilizando as IFEs pelo 

desenvolvimento profissional dos integrantes, traçando parâmetros para tal.  

A diversidade de cargos e as divisões destes em classe, nível e padrão, estruturaram a 

carreira do TAE, tornando-a altamente atrativa. Mas as políticas oportunizando o 

desenvolvimento profissional e responsabilizando as IFEs pela criação, manutenção e 

incentivo à participação do servidor, acrescidos do incentivo financeiro à progressão por 

capacitação e educação formal; mostraram-se o ápice do PCCTAE. 

As políticas formuladas preveram e definiram as formas de progressão e de 

desenvolvimento profissional, que carecia de definição. Foram muitos os textos encontrados 

argumentando sobre o aperfeiçoamento docente, mas não do TAE. Não obstante o 

desenvolvimento profissional deste servidor é bem definido no conjunto de políticas para a 

educação profissional, vistas no formato de legislação.  

Levantou-se no texto três áreas de desenvolvimento julgadas importantes por sua 

natureza de universalidade: TICs; Gestão de Pessoas e Administração. Por meio dos dados 
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coletados observou-se que grande parte das ações, tanto nos cursos de curta duração, quanto 

de educação formal, estiveram relacionadas a estas ciências.  

Por um lado foi respeitada a relação direta cargo/ambiente organizacional na definição 

dos eventos de desenvolvimento profissional, conforme Decreto nº 5.824/06. Por outro não 

foi encontrado no intervalo analisado um planejamento institucional para o desenvolvimento 

do servidor na carreira. O que se verificou foram inciativas da construção de um plano anual 

de capacitação, consolidado no ano de 2017. 

O plano de capacitação construído aponta os servidores efetivos em exercício no 

IFMG como público-alvo, respeitando a Portaria nº 27/2014. E define algumas metas, dentre 

elas, utilizar 100% do recurso disponível, assistindo no mínimo 30% dos servidores e 100% 

daqueles no Programa de Recepção e Iniciação ao Serviço Público. Houve avanço quanto às 

previsões para o investimento e atendimento a novos servidores, porém, baixa expectativa 

para os servidores em geral se observado que a assistência a este público alcançou 

aproximadamente 60% no campus São João Evangelista.  

Outro avanço é o método proposto de criar turmas de no mínimo 30 pessoas por 

evento e ofertar aos servidores em função gerencial no mínimo um curso de aperfeiçoamento 

na área de gestão, previstos na Portaria nº 27/2014. O plano pretende utilizar outras ações 

além do apoio financeiro, como ciclo de palestras, debates e formação de lideranças. E o 

afastamento para pós-graduação stricto sensu e licença para capacitação, componentes do 

Decreto nº 5.707/06 e até então não implementados.  

Entre os avanços mais significativos destaca-se a definição de percentuais para a 

distribuição do orçamento, o que não existiu na unidade no intervalo pesquisado. Foi 

determinado 30% para o apoio financeiro; 20% para congressos, seminários e simpósios 

(inscrição/contratação, passagens e diárias); 30% para capacitação com gerenciamento da 

Reitoria e 20% para necessidades específicas de capacitação dos campi.  

Embora o plano anual de capacitação tenha sido consumado após o período em estudo, 

procurou-se relatar estas características por atenderem às previsões legais vistas e as carências 

constatadas na unidade. Por este instrumento se estabeleceu um mecanismo de gestão para o 

contínuo desenvolvimento profissional do TAE, determinando as áreas, metas, objetivos e 

percentuais do orçamento para cada uma. O que como visto não existiu no campus São João 

Evangelista no período pesquisado. 

A iniciativa transmite a ideia de uma transformação das políticas de Governo em 

políticas de Estado, em razão de que o arcabouço de políticas formuladas para o processo de 
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reestruturação e expansão da rede foi uma ação governamental. Mas ao se manterem e 

germinar novas ações, mesmo perante este controverso momento político por que passa o 

Brasil, permite crer num absorvimento destas políticas pelo ente estatal. 

Conquanto não se possa prever até quando, dada a atual crise política que vem se 

refletindo negativamente na economia e na sociedade. Novamente, assim como ocorrido na 

década de 1990, defendendo a minimização do Estado com cortes nos investimentos em 

políticas sociais e educacionais.  

Outra vez se apresenta o fenômeno de forte intervenção do Governo na estrutura do 

Estado, como descrito neste relatório sobre dois momentos antagônicos da recente história 

política brasileira. A minimização da atuação estatal sob a égide da Reforma do Estado 

ocorrida no Governo FHC, receita repetida pelo atual Governo. E a ruptura das amarras legais 

e organizacionais do Estado para a produção de políticas sociais e educacionais, realizada 

pelo Governo Lula e conservadas pelo Governo Dilma.  

É aceita aqui a perspectiva marxista para a formação do Estado, essencialmente 

burguês, porque surgido do conflito de classes constituiu-se privilegiando os interesses 

daquela que se sobrepunha, se afastando cada vez mais da sociedade. Entende-se que se afasta 

por não mais representar os interesses comuns, mas os individuais. É o poder estatal a serviço 

do capital.  

Por esta ótica as políticas públicas são instrumentos de efetivação da ação do Estado, 

às vezes afetado em sua modelagem pelas instituições representativas, por sua vez, 

tensionadas por interesses difusos. É neste cenário que se promoveram as políticas públicas 

educacionais brasileiras, bastante sugestionadas pelo processo de acumulação e globalização 

do capital.      

A interpretação é que as imposições pela ampliação da atuação privada na oferta da 

educação, ocorrida na década de 1990, se sobressaiu às necessidades da formação técnica nas 

instituições públicas, presente em outros momentos da história da educação profissional. Isto 

se refletiu sobre as políticas públicas educacionais daquele decênio, ao estabilizar e retrair a 

rede federal de educação profissional, não constituindo políticas para o desenvolvimento 

profissional do TAE.   

As políticas nesse sentido surgem com o Governo Lula a partir da implantação do 

PCCTAE, pela Lei nº 11.091/05, já prevendo o desenvolvimento profissional. E da 

instauração das diretrizes do desenvolvimento de pessoal a ser implantado pelas IFEs, com a 

promulgação do Decreto nº 5.707/06. Percebe-se uma preocupação específica com o 
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desenvolvimento profissional do TAE com a regulamentação do enquadramento por nível de 

capacitação e o incentivo à qualificação, dados pelo Decreto nº 5.824/06.    

Mas é a partir da regulamentação do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do 

PCCTAE pelo Decreto nº 5.825/06, determinando sua implementação em toda IFE, que se 

concretizaram, em teoria, as políticas para o desenvolvimento profissional do TAE. Como 

visto na unidade estudada, mesmo depois da criação dos institutos federais, tais previsões e 

determinações não foram efetivadas. 

A categoria dos TAEs, fazendo jus à sua tradicional militância, reivindicou as 

previsões estabelecidas no PCCTAE e nas legislações seguintes, obtendo por meio da Lei nº 

11.784/08 e Lei nº 12.772/12, as adequações e correções julgadas necessárias.  

Isto se refletiu em nova intervenção efetuada por meio da expedição da Portaria nº 

27/2014 estabelecendo o Plano de Desenvolvimento Profissional e seus programas; pela 

Portaria nº 15/2016 que cria o PAFLOR; e pela Nota Técnica nº 67/2016 que estabelece 

linhas de desenvolvimento. Estas políticas se mostraram em decorrência da legislação e 

atuaram de  forma prática, pois, as novas ações previstas pelo plano anual de capacitação do 

IFMG se baseiam e atendem o que determinam.      

O campus São João Evangelista não cumpriu no intervalo pesquisado as 

responsabilidades atribuídas às IFEs pela obrigatoriedade de um Programa de Capacitação e 

Qualificação para o TAE. O plano anual de capacitação (2017) inicia o atendimento à 

legislação: oferta de programas de capacitação e qualificação por meio de parcerias, 

orçamento próprio e pessoal qualificado da própria Instituição (Lei nº 11.091/05); utilização 

de escolas de governo (Decreto nº 5.707/06); avaliação dos impactos das ações de capacitação 

e qualificação (Portaria nº 27/2014); capacitação na iniciação no serviço público e nas áreas 

de planejamento, gestão e liderança (PAFLOR). 

Entretanto, detectou-se uma significativa redução do orçamento previsto para as 

demandas de desenvolvimento profissional no campus São João Evangelista. O que alcançou 

seu valor máximo em 2012 fora reduzido ao ponto de chegar a 2016 com um corte de quase a 

metade do valor previsto para aquele ano. 

O PIC previsto pela Resolução nº 28/2012 não se transformou em realidade no 

intervalo em estudo. Dentre as previsões não executadas, não se efetivou o Plano Anual 

Interno de Capacitação no campus, que deveria ser o instrumento responsável pelo 

planejamento e organização das ações de capacitação e qualificação da unidade. 
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Outra ação planejada no ano anterior e também consumada em 2017 foi a pareceria 

entre o IFMG e a UFRRJ, para o oferecimento do Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação Agrícola. Foram contemplados 25 servidores do campus São João 

Evangelista, sendo 21 TAEs. Se observados que no momento existem apenas 7 servidores 

com este nível de formação, a ação deve ser encarada como a mais significativa ação de 

desenvolvimento profissional da unidade. 

Em síntese, considera-se que foram poucas ações em prol do desenvolvimento 

profissional do TAE dentro do intervalo em análise, refletindo-se em poucos servidores 

assistidos, pelos poucos instrumentos encontrados. Ao se considerar as entradas e saídas de 

servidores na unidade no período, as ações existentes não alcançaram a metade da média de 

TAEs em exercício.  

Mas ocorreu um fenômeno curioso no campus São João Evangelista. Embora não 

tenha existido um mecanismo de gestão das ações e pouca oferta destas em outras formas de 

desenvolvimento profissional, que não o apoio financeiro. Houve uma significativa evolução 

nos níveis de capacitação e qualificação do TAE, entre o início e o final do intervalo 

pesquisado. Remete-se este resultado a duas causas principais.  

A primeira delas trata da elevação do grau de complexidade dos cargos criados no 

período, que elevou automaticamente o nível de educação formal por meio dos servidores que 

ingressaram no campus. Com maior nível intelectual, maior clareza sobre as vantagens da 

carreira, logo, a procura pela progressão por capacitação.  

Na segunda, há um interesse pelo aditamento financeiro envolvido na elevação dos 

níveis de desenvolvimento profissional, o que levou grande parcela dos servidores a buscarem 

outros meios de desenvolvimento, independente e às suas expensas. 

O entendimento é que as políticas públicas educacionais não alcançaram ainda, no 

campus São João Evangelista, os objetivos de inserção do TAE num processo contínuo de 

desenvolvimento profissional. Entretanto, foi encontrado um razoável número de apoio 

financeiro a ações, que embora aquém das expectativas geradas pelas qualificadas políticas 

identificadas e à diversidade de formas de desenvolvimento, se mostraram de suma 

importância na elevação do nível de capacitação e qualificação.  

Acrescido a isto, foram encontradas promissoras ações planejadas a partir do último 

ano analisado, produto das políticas identificadas e que podem elevar o TAE e a Instituição a 

um novo patamar na oferta de educação de qualidade.  

Aliás, a qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo campus São João Evangelista 

e pelos TAEs da unidade, surgiu como uma relevante curiosidade a ser averiguada. Se as 
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políticas públicas educacionais vistas neste relatório atingiram, em parte, os objetivos de sua 

formulação, isto é, elevaram os níveis de desenvolvimento profissional do TAE, é importante 

saber com afetam seu trabalho.  

A possibilidade de mensurar os impactos das alterações no perfil profissional deste 

agente sobre o público atendido deve ser levado em consideração. Este é um estudo mais 

profundo e trabalhoso, mas que com certeza, traria à luz importantes dados e conclusões a 

respeito da qualidade do serviço público prestado, principalmente, no que tange as políticas 

educacionais do processo de expansão e reestruturação. 

Desta maneira, se poderia analisar como o desenvolvimento do TAE afeta o usuário. 

De que forma todo este processo e seus resultados, vistos neste estudo, se relacionam com a 

qualidade do atendimento ao público, tanto interno quanto externo à Instituição. Isto é tarefa 

para outra pesquisa, talvez uma continuidade. 

Mas na atual conjuntura política brasileira há uma retroação nas políticas para a 

educação. As posições adotadas pelo atual governo remetem ao caráter liberal outrora vigente 

no país e que parecia até então submergido. São anunciadas sucessivas políticas contrárias aos 

anseios populares, propostas por lideranças não outorgadas pelo crivo popular, com um 

projeto não aceito nas urnas. Esta brusca mudança ideológica afeta negativamente as políticas 

públicas educacionais, as IFEs, seus servidores e, sucessivamente, a oferta de vagas e a 

qualidade da educação pública.   

O trecho selecionado em Deitos, Zanardini J.B. e Zanardini I. M. S. (2016), retrata 

fielmente a tendência das políticas adotadas atualmente no Brasil e, devido a sua clareza e 

completude, aqui é reproduzido na íntegra:  

As lutas socioeconômicas e particularmente no campo educacional estão cada vez 

mais sofrendo as consequências de um processo de ajuste estrutural entrelaçado no 

maior direcionamento de políticas neoliberais e cada vez mais privatizantes de 

direitos sociais elementares. O fracasso social recai sempre na esfera das políticas 

sociais como geradoras de despesas para os setores estatais e privados. O eixo de 

coordenação é levado para um processo de acumulação de riquezas na esfera 

nacional articulado ao processo de globalização do capital (DEITOS; ZANARDINI, 

J.B.; ZANARDINI, I. M. S., 2016, s.p.). 

As tensões e disputas existentes na relação  Capital-Trabalho são fator crucial na 

formulação das políticas públicas. Por sua vez, as políticas sociais disputam espaço sob os 

antagônicos posicionamentos sobre suas vantagens e desvantagens. Enquanto alguns afirmam 

que o Estado deve manter-se mínimo na regulação das relações socioeconômicas, outros 

defendem que a feição assistencial alavanca o próprio desenvolvimento socioeconômico, o 

que também beneficiaria o mercado, além de equalizar de maneira mais justa a divisão da 

renda. 
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Esta é uma disputa complexa que envolve uma série de interesses e que não está perto 

do fim. Os momentos históricos expostos neste relatório demonstram que em alguns períodos 

esta ou aquela ideologia se fortalece em detrimento a outra, como no caso específico das 

políticas analisadas. Ora formuladas de forma a restringir a expansão da rede federal de 

educação profissional, não considerando o desenvolvimento de seus servidores; ora lançando 

mão da maior expansão da história, propiciando pela primeira vez a formulação de políticas 

para o desenvolvimento profissional do TAE.  

Por fim, há a expectativa de que esta pesquisa forneça informações que colaborem 

com o entendimento do fenômeno em estudo e atue como um instrumento elucidador, de 

forma a aguçar o interesse e conscientização da comunidade acadêmica e dos usuários, da 

importância do TAE para o processo educativo e a relevância de seu desenvolvimento 

profissional. Com intuito da valorização da pessoa, do bem-estar no trabalho, atendimento a 

legislação, excelência dos serviços públicos e processos administrativos, para a 

disponibilização de vagas e qualidade da educação. Contribuindo sempre e, progressivamente, 

com a desalienação do indivíduo. 
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ANEXO A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

OFÍCIO S/Nº/2017  
 
 
 
 

 
 
São João Evangelista, 10 de março de 2017. 
 
 

A Sua Senhoria, o Senhor 

José Roberto de Paula 

Diretor Geral 

IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

Assunto: Autorização para Pesquisa de Mestrado 

 

 Senhor Diretor, 

 
 
Com cordiais cumprimentos e pelo presente, venho solicitar a Vossa Senhoria 

autorização para realização de pesquisa para fins de coleta de dados para Dissertação de 

Mestrado. Informo que a coleta será realizada junto ao Departamento de Administração e 

Planejamento; à Coordenação de Gestão de Pessoas; à Coordenação Geral de Pesquisa e 

Extensão e à Auditoria Interna deste campus. Saliento que a Dissertação trata da atuação 

das políticas públicas educacionais no desenvolvimento profissional – capacitação e 

qualificação – do Técnico-Administrativo em Educação, com recorte no IFMG Campus São 

João Evangelista. Por fim, responsabilizo-me pela confidencialidade dos dados coletados e 

documentos pesquisados, impressos e digitais, comprometendo-me a NÃO divulgar nomes 

e informações individuais de servidores. 

 

Antecipando agradecimentos, despeço-me respeitosamente; 

 
 
 
 
 

Patrício Magalhães Nascimento 
Administrador / SIAPE 1524297 

Mestrando em Educação pela UFVJM 
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ANEXO B –  CARTA DE ANUÊNCIA IFMG-SJE 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Conforme solicitação de coleta de dados para pesquisa de mestrado apresentada a este 

gabinete no dia 10 de março de 2017, sob o título de POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Minas Gerais - Campus São João Evangelista, de responsabilidade de Patrício Magalhães 

Nascimento, a ser executada nos setores: Departamento de Administração e Planejamento; 

Coordenação de Gestão de Pessoas; Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão e Auditoria 

Interna, dá-se o seguinte parecer: 

Autorizo o acesso e pesquisa do mestrando acima descrito em documentos, impressos 

e digitais, necessários ao atendimento às demandas informacionais de sua pesquisa. Não será 

autorizada a saída de quaisquer documentos das dependências do IFMG - Campus São João 

Evangelista. Saliento que os dados pessoais obtidos deverão se resguardados, sendo que 

qualquer divulgação de nomes ou demais informações individuais serão de responsabilidade 

do pesquisador, que responderá administrativa e civilmente. 

Diante do exposto, colocamo-nos à disposição. 

 

 

São João Evangelista, 10 de março de 2017. 

 

 

 

 

José Roberto de Paula 

Diretor Geral 

IFMG - Campus São João Evangelista 

 

 


