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Este documento, fruto de coletivas discussões no Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica -Conif- e elaborado por seus 

conselheiros, pretende apresentar propostas, reflexões e sugestões, em relação à expansão da 

Rede Federal, no que tange à Educação Profissional e Tecnológica.  

Em consciente pedido de licença à Presidência da República, valida a construção de uma 

trajetória de dedicado compromisso com a escola, em seu papel mediador entre educação e 

desenvolvimento, com as juventudes e com os trabalhadores brasileiros, e solicita, em consonância 

com o PNE para o decênio 2011/2020, a expansão da Rede da Rede Federal subsidiada pela 

possibilidade de atender aos pequenos e médios centros que estão no entorno das 'ilhas de 

prosperidade' e fortalecer os municípios inseridos nos núcleos da dinâmica regional e nacional. 

Também ratifica, para tanto, a concepção e os princípios nortea dores dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

Em respeitoso empréstimo toma para si a proposta de renovação do compromisso 

expressa no mote “Cada brasileiro que cresce faz um Brasil maior”. 

Em cordial expectativa, 

Luiz Augusto Caldas Pereira 

Presidente do CONIF 
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Contextualização 

A palavra Rede traz uma importante força semântica. A Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica construiu uma verdadeira malha espraiada pelo País e se 

consolida como importante referência de Educação Profissional e Tecnológica. Em especial, a 

visibilidade e o reconhecimento que estas Instituições alcançam pelo país, reafirmam a identidade 

das mesmas, como instância da sociedade e para a sociedade que dialoga, de forma efetiva, com 

a diversidade do povo brasileiro, estabelecendo vínculo indissociável entre educação e 

desenvolvimento. 

Nesta proposição, é necessário considerar a escola e seu papel mediador entre educação 

e desenvolvimento, a partir da compreensão de que a escola, deste tempo novo e de novos rumos, 

é raiz capaz de fixar e fortalecer concepções e vínculos; é também rizoma, no sentido deleuziano 

de trazer, epistemologicamente, proposições ou afirmações que se ramifiquem em pontos diversos, 

permitindo o nexo, sem deixar de ser também um lugar de demandas e decisões, reduzindo 

dicotomias estritas. 

A transição do século XX para o século XXI coincidiu com uma mudança de paradigmas. A 

fragilização dos modelos explicativos e a revolução nos costumes provocaram crises identitárias 

em todos os níveis. Os sistemas e práticas políticas e econômicas também apresentam sintomas 

de esgotamento em diversos aspectos, demandando mudanças e atualizações. A despeito disso, 

uma nova perspectiva para a vida humana continua sendo o objeto que nos move neste início de 

século e de milênio. O aspecto simbólico dessa passagem reitera questões que continuam 

urgentes. Entre essas questões encontra-se a educação, que foi particularmente atingida pelas 

crises que se sucederam, desde a década de 1970, e que culminaram com a recente crise dos 

anos 2007/8, que colocam em causa a capacidade de manutenção da atual ordem econômica 

mundial, e por políticas privatistas que, a nosso ver, comprometem a execução de um projeto 

democrático estabelecido de forma coletiva. 

Como política social capaz de emancipar, a força da educação deve ser renovada por meio 

de projetos criativos e desafiadores, capazes de formar cidadãos, no lugar de consumidores. Não 

se pode submeter a educação à lógica do capital, colocando-se o currículo como instrumento do 
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simples treinamento de habilidades e técnicas a serviço dos interesses puramente empresariais e 

imediatistas. Como agentes políticos comprometidos com um projeto democrático e popular, 

precisamos ampliar a abrangência de nossa política educativa, para a conquista da soberania do 

país e a autonomia de seu povo, do ponto de vista humano, social e da cidadania ampla e 

universal.  

Na luta pela soberania, tem-se consciência de que um país não logra êxito sem o domínio 

do conhecimento em sua plenitude; na sua produção e aplicação; na criação e utilização 

competente da ciência e das tecnologias. É nessa perspectiva que se registra um esforço do atual 

governo para que o Brasil deixe gradativamente de ser um país de commodities e se transforme 

em um país que produz conhecimento científico e tecnológico. Pode-se afirmar hoje, sem 

relutância, que o país participa do ciclo de revolução tecnológica, com grau relevante de 

conhecimento no processo de transformação da base científica e tecnológica. 

O investimento em educação de qualidade tornou-se uma prioridade sobre a qual o Brasil 

precisa se ocupar de forma plena. Num país de todas as raças, de culturas enraizadas dos mais 

diversos matizes e de paradoxais distanciamentos sociais, eleva-se a força da educação como 

elemento possibilitador e sólido caminho para a construção de cidadania e de solidariedade. 

Entende-se, porém, que só é admissível garantir o desenvolvimento nacional se a 

educação for alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado, de maneira a potencializar 

seus efeitos, reconhecendo-se, assim, que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

deve estar respaldada nos princípios da educação republicana, ou seja, pautada pela construção 

da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. Reduzir desigualdades sociais e 

regionais é corolário da equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade, 

criando as condições para produção e implementação de políticas públicas que aliem cidadania e 

desenvolvimento. 

É pressuposto básico que a política educacional brasileira deve estar em consonância com 

os objetivos fundamentais de um governo republicano, como estabelece a Constituição Federal de 

1988: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
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erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o 

bem de todos.  

Esta consonância da política educacional com os objetivos constitucionalmente 

determinados à República Federativa exige pensar etapas, modalidades e níveis educacionais, a 

partir dos necessários enlaces da educação com a ordenação territorial e com o desenvolvimento 

socioeconômico. Com a ordenação territorial, pois é no território que as clivagens culturais e 

sociais, dadas pela geografia e pela história, se estabelecem e se reproduzem; e com o 

desenvolvimento socioeconômico, pelo qual se visualizam e se constituem as interfaces entre a 

educação e as outras áreas de atuação do Estado, de forma que as ações do Estado se 

harmonizem e os nexos entre elas se fortaleçam, potencializando seus efeitos mútuos. 

Para efetivação dessa missão é imprescindível pensar e implementar a educação de forma 

sistêmica, o que significa reconhecer a necessidade de se estabelecerem conexões intrínsecas 

entre educação básica e superior, entre educação geral e profissional e entre formação humana, 

científica, cultural e profissional, conexões que demandam, para sua concretização, práticas 

colaborativas dos entes federativos. 

Dentro dessa visão, grandes esforços vêm sendo empreendidos para que cada brasileiro 

represente o rosto de uma escola, compreendendo o 'para todos' nas singularidades construídas 

coletivamente que dão ao desenvolvimento do País resultados positivos, quando esse visor 

sistêmico pressupõe e possibilita o atendimento e o respeito à diversidade. 

As políticas adotadas nesta última década de Brasil para a educação profissional e 

tecnológica, em especial a instituição da Rede Federal e a criação dos Institutos Federais, 

representam um grande e consistente movimento de mudança política em favor dos brasileiros. A 

sociedade se reconhece nos Institutos Federais, na sua complexidade e abrangência, no modelo 

verticalizado de educação e na autonomia para atuar em todos os níveis e modalidades de ensino. 

O quadro evolutivo apresentado no gráfico a seguir relativo às matrículas da Rede Federal no 

período de 2008-2013 demonstra o comportamento ascendente desta variável. Tornam -se, 

portanto, instituições capazes de produzir respostas concretas às necessidades e às aspirações da 
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vida presente, permitindo a cada brasileiro o acesso à educação. Nesta conquista, certamente, 

fecundam-se para a sociedade sua qualificação e sua emancipação. 

 
Gráfico 1 – Evolução do número de matrículas na Rede Federal,  

por modalidade de ensino – 2008-2013 

 
Fonte: SETEC/MEC 

 

A criação dos Institutos Federais torna possível a materialidade de um Projeto de Nação 

democrático, republicano e inclusivo que o país jamais vivenciou. Representa, assim, o registro de 

possibilidades de intervir em todos os recantos do Brasil, em direções cardeais: do território leste e 

litorâneo brasileiro na direção oeste; da concentração do sudeste para o centro-oeste e norte, num 

atual e coerente movimento bandeirante pela Educação.  

Em se tratando da educação profissional e tecnológica, com que essas instituições federais 

se ocupam há um século, na defesa de uma educação emancipadora, há números concretos que 

podem trazer objetividade ao que afirmamos. Se, há um tempo não muito pretérito, tínhamos um 

número tímido de escolas de formação profissional predominantemente nas capitais, a realidade 

brasileira exige uma reconfiguração, no sentido de avançar na interiorização e consolidar a 

presença da Rede em estados onde não havia escolas federais, como Acre, Amapá, Mato Grosso 

do Sul e o Distrito Federal, como mostram os mapas a seguir.   
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Figura 1 – Mapa da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica até 2002 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETEC/MEC 

 
Figura 2 – Mapa da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

até 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: SETEC/MEC 

Total de campi: 562  
Municípios atendidos: 512 

Total de campi: 140  
Municípios atendidos: 120 
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O projeto dos Institutos Federais possibilita ações de educação, no sentido de dinamizar as 

diferentes regiões brasileiras e delega para essas Instituições uma aderência territorial, devido a 

sua capilaridade, conforme demonstrado no quadro a seguir. Neste diálogo territorial brasileiro tão 

extenso, a malha tecida estrategicamente pelos Institutos Federais resgata as diferenças existentes 

entre os atores sociais que, manifestadas, enriquecem a compreensão da realidade e favorecem a 

busca de convergências entre distintas visões.  

 
Quadro 1 – Distribuição dos campi da Rede Federal 

Fases 
Nº campi 

Pré-expansão 
Nº campi 

Final de 2014 

% distribuição de 
campi na Rede por 

região - 2014 

Norte 15 61 11 
Nordeste 49 194 25 
Sudeste 44 153 29 
Sul 28 105 27 
Centro-Oeste 9 56 16 

Fonte: SIMEC 

 

O amadurecimento da população brasileira constatado na última década, no que tange à 

migração da população, motivada pela busca de oportunidades de trabalho e emprego, tem trazido 

novos desafios às esferas governamentais. As capitais brasileiras e as cidades de grandes 

contingentes populacionais já não oferecem as oportunidades de tempos passados, vestidas que 

estão das dificuldades sociais que tangenciam o modelo de desenvolvimento que o país 

apresentou; em contrapartida, as cidades de médio e pequeno porte, cujas economias demonstram 

potenciais de crescimento econômico e social, ganham evidência no cenário brasileiro. Esta 

migração num país continental não pode ser passível de nossa parte apenas da constatação, mas 

obriga a adoção de ações projetivas e políticas que atendam a essas populações.  

No movimento de ocupação deste território por desenvolver, o desenho dos Institutos 

Federais potencializa possibilidades de formação, num educativo exercício de planejamento e 

efetivação de mudanças, na educação de curto e médio prazos, solidificando um cenário de ações 

integradas e referenciadas no território, entendido como lugar de vida; como espaço social de 

referência do estar. Destaca-se, portanto, o potencial da Rede de agir para além da simples oferta 

de ensino, pois o diálogo com outras políticas públicas amplia e irradia sua atuação. 
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A singularidade dessas Instituições, sua localização em cada meso ou microrregião 

brasileira sustenta a necessidade da verticalização da oferta da educação, em todos os níveis e 

modalidades, a participação efetiva nas ações voltadas para o desenvolvimento, sua atuação 

acadêmica de caráter extensionista e a constante postura de investigação científica, compreendida 

em seu viés social intrínseco. 

 

Concepção dos Institutos Federais 

Uma concepção de Educação Profissional e Tecnológica que supere o viés meramente 

funcionalista do conhecimento, a favor de uma abordagem contextualizada e socialmente 

valorizada representa os anseios dos Institutos Federais, empenhados em assegurar aos jovens e 

trabalhadores formados, os elementos necessários a uma compreensão da ciência e da tecnologia, 

para além da sua aplicação aos sistemas produtivos, na valorização  da compreensão e da reflexão 

crítica em torno do destino e fim do desenvolvimento, tanto quanto as necessidades sociais que o 

determinam. 

 

Os Institutos Federais como Política Pública 

Por isto, o conceito dos Institutos traduz em sua conformação a constituição de Política 

Pública, e são instituições que não podem ser compreendidas sem que se estabeleçam os elos 

intersetoriais. Isto significa compreender seu papel a partir das Políticas Educacionais e delas com 

outras, como as políticas sociais, de geração de trabalho e renda, não se restringindo àquela de 

cunho econômico e produtivo. Reafirma-se, portanto, o lugar central da educação, da centralidade 

humana, do conhecimento e da não exclusividade do mercado.  E isto, mais uma vez, reafirma sua 

vinculação com o território. 

O sentido de política pública reafirmado pela concepção de Educação Profissional amplia 

de forma significativa esse conceito, ou seja, compreende-se que não basta a garantia de que a 

Educação é pública por estar vinculada ao orçamento federal, mas que também atende a outros 

itens obrigatórios, como estar comprometida com o todo social, enquanto instituição que privilegia 

seu sentido maior de escola em rede, que funda a igualdade na diversidade (social, econômica, 

geográfica, cultural, etc.) e que se articula também a outras políticas (de trabalho e renda, de 
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desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional), de modo a provocar impactos 

nesse universo e, alicerçadas na intersetorialidade, na integração e na universalidade das políticas 

públicas. 

A este aspecto se soma a reafirmação de uma Educação Profissional e Tecnológica não 

circunscrita aos limites impostos apenas pelas necessidades do mercado, sem deixar de observá-

las, como também a ampliação da “escuta” dos anseios e das necessidades demandadas pelos 

atores, a partir do local do qual falam, e que devem ser encaradas como caminhos para garantir o 

desenvolvimento e fortalecimento da cidadania. 

Enquanto projeto institucional, os Institutos Federais atuam de forma a contribuir para o 

reordenamento democrático das estruturas e dos processos produtivos no território, o que implica 

reconhecer um compromisso com as pequenas e médias organizações, que preconize uma 

concepção de desenvolvimento baseada na crítica à economia tradicional que estimula o consumo, 

via estratégias como a produção de necessidade e de bens distintivos, em uma relação industrial- 

capitalista que se abastece, para assegurar a reprodução, não do que é prioritariamente importante 

para melhorar as condições da vida humana, e sim, do que a mantém, sobrepondo o que lhe é 

necessário ao que é essencial ao ser humano, o que intensifica desequilíbrios e potencializa as 

ameaças à natureza. 

 

Desenvolvimento Local e Regional e os Institutos Federais 

Esse percurso conceitual cria perspectivas favoráveis, quando se trata da relação dos 

Institutos com o desenvolvimento local e regional. Atuar no sentido do desenvolvimento local e 

regional, na perspectiva da construção da cidadania, sem perder a dimensão do universal, é 

preceito fundante dos Institutos. O diálogo vivo e próximo dos Institutos Federais com a realidade 

local e regional objetiva provocar um olhar criterioso para a sociedade, em busca de soluções para 

a realidade de exclusão que ainda castiga os brasileiros no que se refere aos bens sociais e, em 

especial, à educação. 

Para atingir o objetivo político de combate às desigualdades regionais e, assim, contribuir 

na construção de um projeto de nação mais igualitária, os Institutos precisam estabelecer uma 

estreita relação com o território onde se situam: “A interferência no local propicia alteração na 
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esfera maior”, como afirma o documento de Concepção e diretrizes. Isto significa ir além da 

compreensão da Educação Profissional e Tecnológica como instrumentalizadora de pessoas para 

o trabalho, visando atender exclusivamente aos interesses do mercado. Nessa ótica, torna-se 

imprescindível situar os Institutos como potencializadores de uma educação capaz de gerar 

conhecimentos, a partir de práticas interativas com a realidade, de modo a propiciar a construção 

de projetos locais. Isso implica assumir um lugar e um comportamento de combate a todas as 

formas de autoritarismo, na implantação e implementação desses projetos, e a defesa da crença de 

que, ao entrar em contato com a cultura de um determinado território, essa pode se alterar em 

consequência da interação estabelecida entre os diversos atores e agentes envolvidos. 

Assim, cada Instituto Federal deve ter a agilidade para conhecer a região em que está 

inserido e responder mais efetivamente aos anseios dessa sociedade, com a temperança 

necessária, quando da definição de suas políticas para que seja verdadeiramente instituição 

alavancadora de desenvolvimento com inclusão social e distribuição de renda. É essa concepção 

que dá suporte à delimitação da área de abrangência dos Institutos Federais, qual seja, as 

mesorregiões. A razão de ser dos Institutos Federais, enquanto instituições voltadas para a 

educação profissional e tecnológica, comprometidas com o desenvolvimento local e regional, está 

associada à conduta articulada ao contexto em que está instalada; ao relacionamento do trabalho 

desenvolvido; à vocação produtiva de seu locus; à busca de maior inserção da mão de obra 

qualificada neste mesmo espaço; à elevação do padrão do fazer de matriz local com o incremento 

de novos saberes, aspectos que deverão estar consubstanciados no monitoramento permanente 

do perfil socioeconômico-político-cultural  de sua região de abrangência.  

Entretanto, um dos desafios a ser enfrentado pelos Institutos Federais é de se tornarem 

espaços de referência do estar junto, do coletivo, da troca de sentidos, enfim, de relações de 

negociações de sentidos que, se estendendo para além do espaço institucional, constituem o cerne 

de uma vivência mais democrática. Ao se ver como lugar de diálogo entre negociadores, cada 

Instituto amplia seu campo de atuação ao espaço do território geográfico no qual se insere e que 

passa a ser o campo de negociação entre o local e o global, de construção de uma rede de 

solidariedade intercultural. 
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Desenho curricular da Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais 

Os Institutos Federais validam a verticalização do ensino, na medida em que balizam suas 

políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e 

tecnológica, tomando para si a responsabilidade de possibilidades diversas de escolarização como 

forma de efetivar o seu compromisso com todos.  

Como princípio em sua proposta político-pedagógica, os Institutos Federais ofertam 

educação básica, principalmente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional 

técnica de nível médio; ensino técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e 

bacharelados, em áreas em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em 

particular as engenharias, bem como programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem deixar 

de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros trabalhadores.  

Exatamente por esse grau de abrangência, os Institutos Federais têm condições de 

estabelecer uma singularidade em sua arquitetura curricular: a flexibilidade para instituir itinerários 

de formação que permitam um diálogo rico e diverso em seu interior e a integração dos diferentes 

níveis da educação básica e do ensino superior, da educação profissional e tecnológica, além de 

instalar possibilidades de educação continuada, aspecto decorrente da dinâmica da realidade 

produtiva.  

O espaço que se estabelece a partir da oferta múltipla de formação proporciona uma 

ambiência em que as multifacetas do processo educativo se evidenciam e trazem a possibilidade 

de se estabelecerem nexos internos e promover a inter-relação de saberes, o que concorre para 

um tratamento mais adequado à natureza da ciência que é multi e interdisciplinar.  

Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica a preparação para o 

trabalho (sem deixar de firmar o seu sentido ontológico) e a discussão dos princípios e tecnologias 

a ele concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição de um propósito específico 

para a estrutura curricular da educação profissional e tecnológica: uma formação profissional e 

tecnológica contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam a 

ação humana na busca  de caminhos mais dignos de vida.  

Considera-se que os Institutos Federais, na construção de sua proposta pedagógica, 

façam-no com a propriedade que a sociedade exige na atualidade e se transformem em 
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instrumentos sintonizados com as demandas sociais, econômicas e culturais, permeando-se das 

questões de diversidade cultural e de preservação ambiental, o que efetivamente traduz um 

compromisso pautado na ética da responsabilidade e do cuidado. 

Qualquer que seja a proposta dentro dessa perspectiva, sem dúvidas, ela vem facilitada 

pela infraestrutura existente na rede federal de formação profissional e tecnológica. Os espaços 

constituídos, no tocante às instalações físicas dos ambientes de aprendizagem como salas de 

aulas convencionais, laboratórios, biblioteca, salas especializadas com equipamentos tecnológicos 

adequados, as tecnologias da informação e da comunicação e outros recursos tecnológicos são 

fatores facilitadores para um trabalho educativo de qualidade, de acesso de todos.   

Essa organização curricular dos Institutos Federais traz para os profissionais da educação 

um espaço ímpar de construção de saberes, por terem a possibilidade de dialogar 

simultaneamente, e de forma articulada, da educação básica à pós-graduação, trazendo a 

formação profissional como paradigma nuclear, o que faz com que essa atuação acabe por 

sedimentar o princípio da verticalização. Esses profissionais têm a possibilidade de, no mesmo 

espaço institucional, construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, em diferentes 

níveis da formação profissional, buscar metodologias que melhor se apliquem a cada ação, 

estabelecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Quadrinômio Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia nos Institutos Federais 

Os Institutos Federais, em sua concepção, amalgamam trabalho-ciência-tecnologia-cultura 

na busca de soluções para os problemas de seu tempo, aspectos que, necessariamente, devem 

estar em movimento e articulados ao dinamismo histórico da sociedade em seu processo de 

desenvolvimento.  

Entende-se que as novas formas de relação entre conhecimento, produção e relações 

sociais demandam o domínio integrado de conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-

históricos e, nessa tessitura de saberes, materializa-se também a formação profissional.  

Por sua identidade, à educação, em sentido macro, cabe o dever de produzir e 

democratizar o conhecimento, na função precípua do estabelecimento do diálogo, objetivando 

devolver à sociedade o conhecimento acumulado pela humanidade. A ciência deve estar a serviço 
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do homem e a comunicação da produção do seu conhecimento é premissa básica para o 

progresso. Em seu perfil mais específico, o da formação profissional, cabe-lhe, principalmente, o 

dever de traduzir o conhecimento científico sob o aparato das tecnologias – aqui também 

entendidas como manifestação da essência do homem, porquanto contribui em configurá-lo para o 

meio e este para ele. Entende-se, portanto, que as tecnologias são produtos da ação humana, 

historicamente construídos, expressando relações sociais das quais dependem, mas que também 

são influenciadas por eles. 

Aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, verdadeiros fomentadores do 

diálogo dentro de seu território, cabe provocar a atitude de curiosidade frente ao mundo e dialogar 

com este mundo numa atitude própria de pesquisa. Na relação com a pesquisa, o ato de pesquisar, 

nos Institutos Federais, deve vir ancorado em dois princípios: o científico, que se consolida na 

construção da ciência; e o educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da 

realidade.  

O desafio presente nos Institutos Federais no campo da pesquisa é, pois, ir além da 

descoberta científica. Em seu compromisso com a humanidade, a pesquisa, que deve estar 

presente em todo trajeto da formação do trabalhador, deve representar a conjugação do saber e, 

de mudar e se construir, na indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão. E mais, os novos 

conhecimentos produzidos pelas pesquisas deverão estar disponibilizados a favor dos processos 

locais e regionais numa perspectiva de reconhecimento e valorização dos mesmos no plano 

nacional e global.  

 

Educação Profissional e Tecnológica em perspectiva histórica 

A história das escolas da Rede Federal pode ser contada em grande parte, tomando como 

referência a trajetória das políticas de desenvolvimento econômico do país, ao longo do século XX, 

pois estas, desde a sua criação, foram condutoras, no campo da qualificação de mão de obra, dos 

planos do estado para o desenvolvimento econômico. 

A justificativa do Estado Brasileiro, em 1909, para a criação de um conjunto de Escolas de 

Aprendizes Artífices, era a necessidade de prover as classes proletárias de meios que garantissem 

a sua sobrevivência, isto é, prover os “desfavorecidos da fortuna”, expressão encontrada no 
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o
Decreto n  7.566, assinado pelo então Presidente Nilo Peçanha, no ato de criação dess as escolas, 

uma em cada capital federativa, com duas exceções apenas. Nesse sentido, não há dúvida de que 

aos objetivos das Escolas de Aprendizes Artífices se associavam a qualificação de mão de obra e o 

controle social de um segmento em especial: os filhos das classes proletárias, jovens e em 

situação de risco social, pessoas potencialmente mais sensíveis à aquisição de vícios e hábitos 

“nocivos” à sociedade e à construção da Nação.  

Na origem dessas instituições, fica claramente identificado o atributo a essas escolas de 

importante instrumento de governo no exercício de política de caráter moral-assistencialista.  

No que pese o enfoque e os limites impostos diante da hegemonia dos aspectos 

econômicos, a educação profissional e tecnológica, por meio dessas escolas, desempenha papel 

relevante no enfrentamento dos desafios surgidos ao longo do processo de desenvolvimento 

econômico do país. Assim, o surgimento das escolas federais de educação profissional ocorre em 

um contexto ainda sob o domínio do capital agrário-exportador, porém, em um tempo de 

industrialização vicejante.  

No período de 1930 a 1945 a economia brasileira altera definitivamente o seu eixo, 

deslocando-se da atividade agroexportadora para a industrial. É assim plantada a semente do 

capitalismo industrial nacional, com pesado apoio estatal. Este período se constitui como um dos 

mais importantes para a educação brasileira e, em especial, para a educação profissional industrial. 

A organização do ensino industrial, submetido a mudanças bastante relevantes em função do 

cenário social, político e principalmente econômico deste período se deu em um ambiente marcado 

por uma conjuntura econômica vinculada à expansão industrial e à consequente demanda pela 

formação de técnicos em nosso país. Registra-se, a partir de então, uma elevação do número de 

matrículas e de unidades dedicadas a esta modalidade de ensino:      
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Quadro 2 - Dados informativos do período de 1930 - 1945  

Dados informativos 1935 1945 

Representação das instituições de 
ensino industrial no total de 
instituições do ensino médio 

5.8% 26,9% 

Número de matrículas no ensino 
industrial 

7,4% 14% 

      Fonte: Machado (1982) 

 

A existência das escolas públicas profissionalizantes, de forma explícita, vai ao encontro 

dos interesses do capital industrial, segundo o novo modelo de desenvolvimento. Em decorrência 

do processo de mudança da sociedade, essas escolas vão se posicionando, de forma mais direta, 

vinculadas às políticas de desenvolvimento econômico, aspecto esse que consagrou sua mais 

visível referência: qualificar mão de obra, tendo em vista o seu papel estratégico para o país, 

característica típica de governos no estado capitalista moderno no que concerne a sua relação com 

o mercado, objetivo que se complementa com a manutenção, sob controle social, dos excluídos 

dos processos de produção.   

A partir de 1942, as Escolas de Aprendizes Artífices são transformadas em Escolas 

Industriais e Técnicas e, com isso, passam a oferecer a formação profissional em nível equivalente 

ao do secundário. Desse ano em diante, inicia-se, formalmente, o processo de vinculação do 

ensino industrial à estrutura do ensino do país, uma vez que os alunos formados nos cursos 

técnicos ficavam autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua 

formação (Machado, 1982), direito até então não reconhecido.  

Os anos de 1956 a 1961 imprimem a marca do aprofundamento da relação entre Estado e 

Economia. Nesse período, a indústria automobilística surge como o grande ícone da indústria 

nacional e há investimentos nas áreas de infraestrutura (especialmente na de produção de energia 

e na de transporte) e, na educação, os investimentos priorizam a formação de profissionais 

orientados para as metas de desenvolvimento do país. Em 1959, teve início o processo de 

transformação das Escolas Industriais e Técnicas em autarquias. As instituições ganham 

autonomia didática e de gestão e passam a ser denominadas Escolas Técnicas Federais. Com 
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isso, intensificam, gradativamente, a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da 

aceleração do processo de industrialização. 

O período de 1964 a 1985 é caracterizado pela modernização da estrutura produtiva às 

custas do endividamento externo. Em 1971, surge o I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico - PNDE -, que traz entre as suas prioridades a manutenção do alto nível do Produto 

Interno Bruto - PIB -, o combate à inflação, o equilíbrio da balança comercial e uma melhor 

distribuição de renda. O I PNDE abriga programas específicos e, entre eles, podemos citar a 

implantação de Corredores de Transportes, o Programa Petroquímico e o Programa de 

Comunicações, o que encaminha para a implantação de cursos técnicos em áreas afins.  

Apesar da elevação dos preços internacionais do petróleo e da recessão econômica 

mundial nos anos de 1970, o Brasil faz opção pela aceleração do crescimento econômico 

consubstanciada no II PNDE, elaborado para o período de 1975/79. Esse período é inegavelmente 

marcado por profundas mudanças na política de educação profissional, o que também se pode 

justificar pelo seu projeto de desenvolvimento.  

Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB - transforma, de 

maneira compulsória, todo currículo do segundo grau em técnico-profissional, reflexo desse 

momento histórico. Um novo paradigma se estabelece: formar técnicos sob o regime da urgência. 

Nesse tempo, as Escolas Técnicas Federais aumentam expressivamente o número de matrículas e 

implantam novos cursos técnicos. 

Em 1978, três escolas técnicas federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica. Essa mudança confere àquelas 

instituições atribuição de atuar em nível mais elevado da formação, exigência já presente em 

função do padrão de produção; a essas instituições cabe formar engenheiros de operação e 

tecnólogos. O vínculo com o mundo da produção se reafirmava. Essa prerrogativa só se estenderá 

às outras instituições anos mais tarde.  

Os anos de 1980 caracterizam-se por uma nova configuração da economia mundial, 

reconhecida como globalização - processo que vem acoplado à intensificação da aplicação das 

telecomunicações, da microeletrônica e da informática. O cenário é de profundas e polêmicas 

mudanças: a intensificação da aplicação da tecnologia associa-se a uma nova configuração dos 
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processos de produção. A linha de montagem com a robotização e a automação cede lugar à 

produção integrada. Há mudanças também nos processos produtivos no que se refere aos 

métodos de gestão e de manutenção. Nas relações comerciais, há abertura e desregulamentação 

dos mercados de praticamente todo o mundo atingido por esse fenômeno. No Brasil, os anos 

oitenta e início dos anos noventa são também marcados pela disparada inflacionária, retração do 

crescimento e grande descontrole da economia, cenário que vem contrariar as expectativas que se 

projetaram quando da divulgação da meta “formação de técnicos em grande escala”. A 

promulgação da lei N.º 7.044/82, que alterou dispositivos da lei N.º 5.692/71, referentes à 

obrigatoriedade da profissionalização, de certa maneira, refletiu esse quadro de retração.  

As políticas de desenvolvimento nesse período, inteiramente condicionadas às exigências 

dos organismos financeiros internacionais e, quase exclusivamente, às medidas intervencionistas 

estatais se direcionaram para o controle da inflação.  

Na segunda metade da década de 1990, o movimento das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica também sinalizava para mudanças. Esse processo 

desencadeou-se, a princípio, em algumas instituições. O objetivo era promover uma reforma 

curricular que não se limitasse à elaboração apenas de novos currículos técnicos, mas que se 

construísse uma nova pedagogia institucional. O principal objetivo era alinhar as políticas e ações 

das instituições ao cenário, com destaque para aquele que demarcava as demandas sociais locais 

e regionais. As instituições federais de formação profissional e tecnológica revelam um movimento 

até então inédito, ou seja, o de incluir em seus debates as necessidades e aspirações do território 

em que estavam inseridas e o delineamento de princípios que pudessem nortear iniciativas 

comuns, potencializando o surgimento de uma rede, qual seja, a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica.  

No ano de 1994, a Lei Federal N.º 8.984 institui no país o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. Essa medida anuncia a transformação das escolas técnicas federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica - CEFET, e abre caminho para que as escolas agrotécnicas 

federais sejam integradas a esse processo. A implantação de novos CEFET só ocorre efetivamente 

a partir de 1999.    

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, N.º 9.394, é aprovada e, no 

ano seguinte, o Decreto N.º 2.208 regulamenta os Artigos da nova LDB que tratam especificamente 
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da educação profissional. A chamada “Reforma da Educação Profissional” é implantada dentro do 

ideário de Estado Mínimo, com fortes reflexos nas escolas federais de educação profissional do 

país. As mudanças estabelecidas pela nova legislação são profundas e cortam pela raiz o 

movimento de redirecionamento desenhado pelas instituições federais.  

Em 1999, o processo de transformação das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica, iniciado em 1978, é retomado. Na esteira desse 

mesmo projeto educacional, o governo brasileiro à época assinou convênio com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID - para a implantação do Programa de Expansão da 

Educação Profissional - PROEP. 

No ano de 2003, são editadas novas medidas para a educação profissional e tecnológica. 

Há a substituição do Decreto N.º 2.208/97 pelo Decreto N.º 5.154/04 que elimina as amarras 

estabelecidas por aquele e que se traduziam numa série de restrições na organização curricular e 

pedagógica e na oferta dos cursos técnicos.   

Em 2004, a Rede Federal de Educação Tecnológica (Centros Federais de Educação 

Tecnológica, Escolas Agrotécnicas Federais, Escola Técnica Federal de Palmas/TO e Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais) ganha autonomia para a criação e implantação de 

cursos em todos os níveis da educação profissional e tecnológica. Por sua vez, as escolas 

agrotécnicas federais recebem autorização excepcional para ofertar cursos superiores de 

tecnologia, em nível de graduação, fortalecendo a característica dessas instituições: a oferta 

verticalizada de ensino em todos os níveis de educação.  

Cumpre destacar que, a partir de 2003, a política do Governo Federal já apontava em outra 

direção. Essas instituições federais, situadas por todo o território nacional, historicamente voltadas 

para a educação profissional e para o desenvolvimento econômico, criadas e mantidas com verbas 

públicas federais, defrontam-se com uma política de governo que traz em essência uma 

responsabilidade social – tradução das forças sociais que representa – como fio condutor de suas 

ações: se o fator econômico até então era o espectro primordial que movia seu fazer pedagógico, o 

foco, a partir de agora, desloca-se para a qualidade social. 

O Governo Federal, reconhecendo a potencialidade estratégica das instituições de ensino 

técnico e tecnológico federais e sua capacidade e qualidade de trabalho, começa a dialogar 
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intensivamente com essa rede de formação, na perspectiva da inversão da lógica até então 

presente.  

Essas instituições passariam a se ocupar, de forma substantiva, de um trabalho mais 

contributivo, intrinsecamente voltado para o desenvolvimento local e regional, apreendendo 

desenvolvimento local e regional como a melhoria do padrão de vida da população de regiões 

geograficamente delimitadas. 

 

A expansão e a interiorização da educação profissional 

A expansão da educação profissional e tecnológica integra-se à agenda pública que prevê 

a presença do Estado na consolidação de políticas educacionais, no campo da escolarização e da 

profissionalização.  

Nesse contexto, toma-se a decisão de ampliar o número de escolas federais de educação 

profissional e tecnológica, dando início a um processo de crescimento capaz de gerar reflexos mais 

amplos para a educação brasileira. A primeira fase dessa expansão, iniciada em 2006, teve como 

objetivo implantar 64 escolas federais de formação profissional e tecnológica e estabelecia três 

diretrizes para atendimento prioritário: i) unidades da Federação que não possuíssem nenhuma 

escola da Rede Federal; ii) regiões mais interioranas do país; e iii) periferias dos grandes centros 

urbanos, em que os cursos estivessem articulados com as potencialidades locais de geração de 

trabalho. 

Desse modo, os investimentos foram direcionados às regiões historicamente excluídas na 

formulação de políticas públicas. Para exemplificar as disparidades regionais encontradas, citamos 

o estado de Minas Gerais, o qual, mesmo contando com o maior contingente de unidades da Rede 

Federal — 22 ao todo —, possuía nada menos que 19 delas na metade sul do estado, e apenas 3 

localizadas na região norte, incluindo-se aí a região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, mais 

pobres do estado e que não contavam com nenhuma escola. 

A segunda fase da expansão, iniciada em 2007, sob o tema “Uma escola técnica em cada 

cidade-polo do país”, previa a implantação de 150 novas unidades de ensino, totalizando a criação 

de 180 mil vagas ofertadas na educação profissional e tecnológica. Para cada uma das localidades 

selecionadas, traçou-se um raio de abrangência, definindo-se um recorte territorial e demográfico 
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de atendimento potencial, evitando-se a concentração de unidades em regiões mais bem 

contempladas. A proposta de distribuição dessas unidades seguiu critérios técnicos de forma a 

atender as demandas provenientes das políticas de desenvolvimento industrial, de geração de 

trabalho e renda, de modernização e expansão do agronegócio, de fortalecimento do trading 

turístico, de fomento às novas formas de associação e cooperativismo, de desenvolvimento de 

arcos produtivos com elevado grau de inovação tecnológica, enfim, de grande parte das políticas 

públicas que dialogavam em maior ou menor medida com a própria política de formação e 

qualificação profissional. 

Assim, ao estabelecer como um dos critérios na definição das cidades-polo a distribuição 

territorial equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de mesorregiões e 

a sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais, reafirma-se o propósito de 

consolidar o comprometimento da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local 

e regional. 

A terceira fase da expansão da Rede Federal apresenta a meta de implantação de mais 

208 escolas e traz como critérios para escolha dos municípios: o atendimento prioritário aos 

municípios com mais de 50.000 habitantes ou microrregiões não atendidas por escolas federais; o 

atendimento aos municípios populosos e com baixa receita per capita, com percentual elevado de 

extrema pobreza; a interiorização da oferta pública de educação profissional e ensino superior; e 

municípios com arranjos produtivos locais identificados e que estejam localizados no entorno de 

grandes investimentos. 

A atuação do governo federal em parceria com as instituições de educação profissional e 

tecnológica, evidenciam a expansão da oferta pública e da melhoria do padrão de qualidade da 

educação brasileira, em especial da educação profissional e tecnológica em todo o território 

nacional. O gráfico apresentado a seguir revela esta malha que chegará ao final de 2014 com 562 

campi, tecendo uma rede que ultrapassou de 250 mil para um milhão de jovens e adultos 

matriculados em 2013. 
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Gráfico 2 – Nº de campi dos Institutos Federais até 2014 

 
Fonte: SETEC/MEC. 

 

No entanto, se considerado apenas pelo registro de matrículas, este crescimento não 

representa a grandeza de outros avanços que a interiorização da Rede proporciona hoje, a forma 

como multiplica as oportunidades de acesso à educação de milhares de jovens e adultos a quem a 

vida não dizia 'sim' ao direito ao conhecimento, ao trabalho e à vida digna, seja por meio da 

educação inicial e continuada, da formação técnica de nível médio ou em nível superior, forçando 

mudanças estruturais na pirâmide social. 

Este adensamento do processo de interiorização por locais mais interioranos se coaduna 

com a responsabilidade que os Institutos Federais assumem com a melhoria da rede pública de 

educação do país, haja vista o empenho na formação de professores. A crescente e substantiva 

contribuição dos Institutos Federais à educação básica traz um traço relevante em relação à oferta 

da formação de professores, principalmente nas áreas das Ciências da Natureza, Matemática, no 

conteúdo específico da Educação Tecnológica e na Pós -graduação em Educação, concorrendo 

para reduzir a lacuna histórica de formação desses profissionais, realidade mais alarmante à 

medida que se interioriza pelo país. 
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Quadro 3 – Participação dos Institutos Federais na oferta de cursos de Licenciaturas, nas áreas de 
Matemática e Ciências da Natureza no Brasil - 2013 

 

Curso Número de 
Cursos 

Institutos 
Federais 
% oferta 

Universidades 
% oferta 

Matemática 791 10 20 

Química 405 18 29 

Física 333 18 32 

Ciências 
Biológicas 

777 6 16 

Fonte: emec/out-2013 – oferta presencial e a distância 

 

A resposta positiva dos Institutos Federais é expressiva, seja quando recebe milhares de 

jovens e adultos que optam pelas licenciaturas, como também pelo aperfeiçoamento que 

proporcionam àqueles que já estão no magistério e voltam para a segunda licenciatura, aderindo 

ao Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR), estreitando as parcerias firmadas com 

os entes federados, quando atende a professores da rede estadual e da municipal.  

O expressivo papel na formação de professores e o reconhecimento social podem ser 

constatados na procura pelos cursos de licenciaturas da Rede, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 4 – Panorama das Licenciaturas – Brasil (2011) 

Instituições 
Vagas 

Oferecidas 
(A) 

Candidatos 
Inscritos (B) 

Relação 
Candidato / 
Vaga (B/A) 

Ingresso 
Total 
(C) 

Demanda 
Reprimida 

(B-C) 

Centros 
Universitários 

911 596 0,6 397 -- 

Faculdades 15.109 23.038 1,5 8,659 14.379 

Universidades 157.163 908.276 5,8 37.492 770.784 

Rede Federal 13.983 176.232 12,6 13.396 162.836 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011 

 

Com a marca legítima de fazer educação para a sociedade, a participação efetiva da Rede 

Federal em programas como Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego 

(PRONATEC), Programa Mulheres Mil, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
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com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa Escola Técnica 

Aberta do Brasil (e-Tec), Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa Ciência sem Fronteiras e 

a adesão máxima à lei das Cotas vêm transformando a realidade de exclusão de uma significativa 

parcela de homens e mulheres brasileiros, ao mesmo tempo em que possibilita às Instituições, 

elementos preciosos para pesquisa social. 

 
Gráfico 3 – Número de matrículas nos cursos técnicos ofertados  

pelo Bolsa-Formação – 2011-2013 

 
   Fonte: SISTEC/MEC 

 

A interiorização da educação profissional pela expansão da Rede Federal significa outro 

trajeto pensado para a sociedade brasileira. As políticas sociais que mudaram o Brasil, nesses 

últimos anos, precisam se apresentar de maneira que a população perceba sua dimensão social 

macro, distanciada de uma visão superficial ou individualista.  

Nesse contexto, acreditamos que as políticas de transferência de renda e de assistência 

social, que atingem as populações das regiões mais distantes e de escala média e pequena em 

termos urbanos, perdem a eficácia potencial inerentes as suas características de territorialidade e 

de interiorização, se em movimentos seguintes, não houver uma expressiva política de 

possibilidades de acesso a equipamentos e estruturas institucionais e produtivas. Certamente, 

assistiremos ao inquietante movimento migratório das populações desses pequenos e médios 

centros, em direção aos médios e grandes centros contemplados por estas estruturas. 

Ainda neste entendimento, destacamos que há, em relação à fixação de população no 

interior, uma apartação entre as políticas e ações de Estado que incidem sobre os pequenos e 
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médios municípios, afastados dos polos, dos centros economicamente dinâmicos, das 'ilhas de 

prosperidade' e, neste cenário, as taxas de desemprego, subemprego e precarização do trabalho 

são bem superiores aos das cidades médias e metrópoles, conforme revelou a PNAD expandida. 

A existência de um campus de um Instituto Federal chancela a defesa do governo em favor 

dos mais pobres e de um novo horizonte de vida. Ao lado daqueles que, de outra forma, não teriam 

acesso à educação técnica ou superior, que não fosse pela via pública de educação; também para 

aqueles que, por razões principalmente financeiras, não chegariam às universidades das capitais; 

para aqueles de comunidades inteiras que estão à margem do desenvolvimento, a presença desta 

Escola em determinada região é bandeira de outra opção de desenvolvimento – aquela que se 

preocupa em não deixar nenhum brasileiro de fora.  O país que queremos e o governo em que 

acreditamos só existem quando cada brasileiro tiver oportunidade de crescimento. É este o sólido 

caminho para um Brasil maior.  

A Rede Federal avança em seus propósitos. Os Institutos Federais podem responder a um 

milhão de pessoas matriculadas no ensino técnico até 2018. E certamente este desafio abre a 

perspectiva de defendermos a criação de mais 210 escolas nestes próximos quatro anos. E mais 

que o aumento em escala, este processo significa acelerar o processo de cidadania no Brasil, 

marcando um tempo que deixou longe seu passado de negação. Instala definitivamente um futuro 

possível a todo cidadão para decidir sua trajetória e participar, de verdade, dos destinos de seu 

país.  

A proposta de mais 210 escolas federais no quadriênio 2015-2018 demonstra que é 

possível abraçar o desafio do Brasil para cada brasileiro. É momento de traçar outras redes que 

deem sustentabilidade ao que se conquistou e impeçam qualquer recuo nas politicas até então 

desenvolvidas. Não há como e por que conter o crescimento da Rede. A marca deste tempo é 

histórica.  

Tal proposta está em consonância com o Plano Nacional de Educação discutido para o 

decênio 2011-2020, em especial nas metas 10 e 11 para a educação profissional. Para este 

desafio de planejar o futuro da Rede Federal, estamos prontos.  

É preciso avançar numa nova estratégia de territorialização, pois existe uma grande e 

urgente demanda pela construção de pontes entre as potencialidades locais nos territórios ainda 
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não contemplados pelo dinamismo econômico dominante no país, aqueles que estão à margem 

das 'ilhas de prosperidade', e programas e equipamentos educacionais e produtivos, prontos para 

dar o salto de integração dessas cidades na economia nacional, por vias alternativas à dinâmica 

central, e apoiadas nos recursos locais, micro e meso regionais, capazes de criar redes de circuitos 

curtos com dinamismo e pujança econômica, urbana e social. 

Enfim, uma combinação de fatores que tem o alcance para municípios inseridos nos 

núcleos da dinâmica nacional, do espaço destinado aos dinâmicos aglomerados 'ilhados' e para o 

que sobra para a periferia, do mercado e da lógica empresarial, os que se encontram fora do raio 

de alcance dos benefícios das “ilhas dinâmicas” espalhadas por todo o país, e que demandam 

ações em direções e sentidos diferentes. 

Em nossa defesa, destacamos que há, em relação à fixação de população no interior, uma 

apartação entre as políticas e ações de Estado que incidem sobre os pequenos e médios 

municípios, afastados dos polos, núcleos e centros economicamente dinâmicos e, aí, as taxas de 

desemprego, subemprego e precarização do trabalho são bem superiores aos das cidades médias 

e metrópoles, conforme revelou a PNAD expandida. 

Cremos, portanto, que as políticas socioeconômicas federais que atingem as regiões mais 

distantes e de escala média e pequena, em termos urbanos, perdem a eficácia potencial inerente 

às suas características de territorialidade, interiorização e regionalização, por estarem ligadas a 

uma lógica hoje apartada da lógica dos equipamentos e estruturas educacionais e produtivas, 

tendo, como um dos seus impactos, o movimento migratório permanente das populações desses 

pequenos e médios centros apartados, em direção aos médios e grandes centros contemplados. 

Assim, a proposta de avançarmos mais uma etapa de expansão da Rede Federal está 

subsidiada pela possibilidade de atender a estes centros pequenos e médios que estão no entorno 

das 'ilhas de prosperidade' e fortalecer os municípios inseridos nos núcleos da dinâmica regional e 

nacional. 

Urge que o Estado e os equipamentos públicos disponíveis e capazes de gerar esse 

conhecimento e essa tecnologia sejam disponibilizados para esses núcleos e centros 

populacionais, de forma a suprir suas carências, com a oferta de oportunidades, diante do potencial 

de distribuição dos benefícios do desenvolvimento econômico de que o país usufrui. Também, em 
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razão de sua competência para desconcentrar e universalizar a dinâmica econômica territorial 

nacional, pode atacar em profundidade e com eficiência, a chaga da persistente desigualdade 

social e espacial do Brasil. 
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