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Apresentação

Vamos continuar celebrando a nossa História.

O Centenário de qualquer instituição de sucesso é um momento de celebração. A Rede Federal de
 Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação está completando cem

anos. Desde o decreto do Presidente Nilo Peçanha, do ano de 1909, até os dias de hoje temos muito que
contar, prestar contas à sociedade brasileira e celebrar.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, integrante da Rede
Federal, tem como missão promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pes-
quisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável
do País. Muitas cidades fazem parte dessa trajetória centenária de promoção de educação profissional.
Inicialmente Salvador, depois Vitória da Conquista, Barreiras, Valença, Eunápolis, Simões Filho, Camaçari,
Santo Amaro, Porto Seguro, Brumado, Dias D’Ávila e Paulo Afonso. Até o final do ano de 2010 estaremos
presentes as cidades de Jacobina, Seabra, Jequié, Ilhéus, Feira de Santana e Irecê.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA nasceu como Escola de
Aprendizes Artífices da Bahia (1909), depois passou à condição de Escola Técnica de Salvador (1942),
e, em seguida, passou á Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA (1965) e com a união com o Centro de
Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica
– CEFET-BA.

Durante o ano de 2009, em todo o Brasil, sob a coordenação da Secretaria de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, foram realizados vários eventos para celebrar o Centenário da Rede Federal, culmi-
nando com o Fórum Internacional da Educação Profissional e Tecnológica.

Este livro faz parte de nossas celebrações, representa um esforço em reunir e divulgar a história de
uma Instituição que muito contribuiu para o desenvolvimento educacional, cultural, político, humanitá-
rio, social e econômico da sociedade baiana e brasileira. Ressalte-se que é a história de uma Instituição
que com certeza transformou muitas vidas ao longo de sua existência por ter sempre com objetivo um
ensino de qualidade, público e gratuito.

Agradecemos a todos que estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, neste brilhante projeto
de construção da memória do atual IFBA, ao tempo que agradecemos a nossa co-irmã, Universidade
Federal da Bahia, a qual através de sua editora, a EDUFBA, tornou possível a publicação deste livro,
esperando que as novas gerações possam apropriar-se dos saberes e conhecimentos que tal publicação
veicula.
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Celebrar sim, sobretudo com as conquistas que o próprio século XXI espera de uma escola que
esteja atualizada com esse tempo presente e com o futuro como sempre foi o papel social dessa Institui-
ção de ensino.

Aurina Oliveira Santana
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Introdução

Instituto Federal da Bahia, 1909-2009:
uma história em permanente reconstrução

Criado com o objetivo de instituir o Ensino Profissional tutelado pela União, o ensino técnico
 profissionalizante no Brasil comemora no ano de 2009 seu centenário. Na Bahia, a instituição foi

inaugurada em junho de 1910. O compromisso social intrínseco à oferta de uma formação profissional
levou a instituição a ter uma trajetória dinâmica, sempre em sintonia com as transformações sócio-
econômicas e políticas da sociedade, aperfeiçoando-se em seus serviços educacionais.

As alterações sofridas na nomenclatura denunciam o dinamismo da instituição ao longo desses
cem anos. Nascida Escola de Aprendizes Artífices da Bahia (1909) passa  à condição de Escola Técnica
de Salvador em 1942, reflexo da organização  da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial,
estabelecida pela Lei n. 4127/42. Por imposição legal, há uma nova reforma do ensino industrial, trans-
formando então  as Escolas Técnicas em autarquias, passando a instituição a ser denominada Escola
Técnica Federal da Bahia – ETFBA (1965). Com essa denominação se consagra como referência em
ensino público de qualidade, para além do âmbito da formação profissional. O ano de 1993, através da
proposta de ampliação institucional, administrativa e acadêmica (união com o Centro de Educação
Tecnológica da Bahia – CENTEC), traz novos ventos: integra-se a partir de então o ensino técnico  de
nível médio com o curso superior de tecnólogo, brotando assim o Centro Federal de Educação Tecnológica
da Bahia- CEFET-Ba.

O ano de 2009, além do ano comemorativo do centenário, marca também uma mudança significa-
tiva na proposta educacional da instituição, e, em função de sua dimensão, surge uma nova nomenclatu-
ra. Na data do evento comemorativo mencionado, quem será aclamado é o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, sancionado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de
2008.
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A transformação dos Centros Federais (CEFET) em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFET) configura-se numa ação de peso do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, do
Governo Federal. A educação profissional e tecnológica passa a ser vista como processo educativo e
investigativo. Democratizando-se o ensino profissionalizante e a produção do conhecimento científico,
ao mesmo tempo em que contempla um público que não teve acesso a políticas de formação profissio-
nal, eleva, através da pesquisa aplicada, o potencial das atividades produtivas. Além do setor produtivo,
o enfoque dado ao ensino de ciências, sobretudo da natureza (Biologia, Física, Química) e Matemática,
apoia a oferta de profissionais no ensino de ciências nas escolas públicas. A abrangência das propostas
dar-se-á nos âmbitos da educação básica, superior e continuada.

Diante de tantas transformações, de tantos serviços prestados à sociedade, de tantos dados pro-
duzidos, surgiu a necessidade de sistematizar estudos que versem sobre aspectos histórico-institucionais
e temáticas pertinentes à Instituição.

Este livro foi organizado, embora não de maneira estanque, em três partes: os seis primeiros
artigos abordam temas que trazem aspectos histórico-institucionais, fazendo-nos perceber as mudan-
ças estruturais que a Instituição passou ao longo dos seus cem anos de existência, tendo sido disposto
a sugerir uma linha cronológica a partir dos recortes de cada autor; dois capítulos discorrem sobre
temas que discutem questões relacionadas ao universo que compõe a Instituição; e, por fim, a seção
memórias, que aglutina entrevistas com dirigente e ex-dirigentes, assim como representantes dos cor-
pos docente e discente do IFBA.

O artigo que inicia os trabalhos traça um panorama histórico da educação profissional no Brasil,
concentrando a abordagem, porém, na trajetória da ‘Escola de Aprendizes Artífices da Bahia ao Instituto
Federal da Bahia’ sob o aspecto da legislação educacional brasileira. Esse percurso nos possibilita uma
visão de conjunto que nos prepara a acolhida para os temas seguintes.

‘A Escola de Aprendizes Artífices da Bahia: a educação profissional na Bahia entre 1909 e 1937’ é o
título do segundo artigo. A autora se concentra no estudo da Instituição a partir de duas abordagens: as
Escolas de Artífices como mecanismo de controle social e a feição assumida pela Escola na Bahia.

O ensino industrial foi analisado entre os períodos de 1937 a 1970 no artigo terceiro. A Escola
Técnica (de Salvador e depois Federal da Bahia) nesse percurso teve a industrialização como elemento
norteador de suas ações, mas a partir de dois enfoques distintos: um movimento contido, a partir de um
padrão que visava o fortalecimento e consolidação do Estado Novo; e um movimento de expansão, com
a criação do Centro Industrial de Aratu e, posteriormente, do Pólo Petroquímico de Camaçari.

É justamente o processo de expansão engendrado pela instalação do complexo industrial do Polo
Petroquímico de Camaçari, coordenada pela Companhia Petroquímica do Nordeste (COPENE), que o
quarto artigo traz como cenário para discutir as transformações que a Escola Técnica Federal da Bahia
experimentou durante a década de 1970. Essas transformações estiveram relacionadas às modificações
na base técnica do sistema produtivo, uma vez que redimensionou o significado da qualificação e forma-
ção de técnicos industriais. A formação para o trabalho, nesse universo, passaria a envolver o aspecto
técnico, político, ideológico e cultural.

As transformações estruturais por que passou a instituição refletiram na oferta de cursos. É essa
evolução que o quinto artigo nos traz, apresentando os cursos ofertados não apenas no Campus de
Salvador, mas em cada Campus do Instituto Federal da Bahia.
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Introdução

O último artigo da série que privilegiou abordagens histórico-institucionais discute o processo de
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/Ba em Instituto Federal da
Bahia. O texto propõe um debate contemporâneo sobre educação profissional, considerando o “ajuste
da economia brasileira aos processos de globalização”, trazendo questionamentos e projeções no con-
texto de expansão da Rede Federal e do  IFBA.

O artigo seguinte revela a Instituição, no momento em que denominava Escola Técnica Federal da
Bahia, sob o ângulo do corpo discente. Seus estudantes, além de serem considerados a promessa de
profissionais técnicos qualificados, tiveram uma trajetória significativa na luta pela redemocratização
política do país durante a década de 1980. Através de movimentos organizados internamente, participa-
ram das manifestações públicas não como estudantes apenas, mas, sobretudo como representantes da
instituição, o que lhes conferiu a marca de “estudantes politizados”. ‘Movimento Estudantil e participa-
ção política na ETFBA’ é o título do trabalho.

Desde a criação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/Ba, em 1993, o ensino
profissional e o conhecimento científico vêm sendo aliados nas práticas que norteiam a proposta peda-
gógica institucional, passando a “pesquisa aplicada” a ser realizada como atividade fim. A transforma-
ção para o Instituto (de Educação, Ciência e Tecnologia) reforça a necessidade de produção científica
como parte da atividade pedagógica do docente. O oitavo artigo é resultado de uma pesquisa que busca
analisar “A produção científica do Instituto da Bahia em Revistas de Alto Impacto”

A seção memórias está composta por 11 entrevistas de pessoas cujas histórias fazem parte tam-
bém da história do Instituto Federal da Bahia. Ao longo de cem anos, centenas de pessoas, entre estu-
dantes, professores e funcionários, passaram e estão presentes nessa vida organizacional, o que torna
tarefa impossível tecer um registro justo desse corpo. Por essa razão, uma seleção foi feita trazendo
“figuras” que podem atuar como representantes da Instituição, cujo critério de escolha foi o seguinte:
dois funcionários, um aposentado e um em exercício, e este último por ter estudado na Instituição; três
professores, dois aposentados e um mais antigo em exercício; um ex-aluno, o mais antigo encontrado
(estudou entre 1938 e 1942); e todos os ex-diretores (vivos), assim como a atual Reitora do Instituto
Federal da Bahia.

Proveniente de tempos, espaços e atores sociais diversificados, esta publicação comemorativa do
centenário do Instituto Federal da Bahia pautou-se num esforço reflexivo por parte dos autores que aqui
trouxeram suas contribuições. Que essa publicação possa manter pulsante a memória dessa Instituição,
com vistas a um passado vivo, respeitado no presente, em benefício daqueles que, com seu trabalho,
costroem o futuro.

Vera Lucia Bueno Fartes

Virlene Cardoso Moreira





Da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal da Bahia:
uma visão histórica da educação profissional

Romilson Lopes Sampaio*

Ana Rita Silva Almeida**
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As novas tecnologias têm imposto muitas mudanças ao mundo do trabalho, exigindo do trabalhador
  flexibilidade, capacidade de adaptar-se às novas situações e prontidão para aprender. Na tentativa

de acompanhar essas mudanças, o mercado tem substituído e criado novos postos de trabalho, exigin-
do do trabalhador uma constante atualização.

A educação profissional, que historicamente esteve associada ao treinamento e destinava-se às
classes menos favorecidas, nos dias atuais assume um espaço importante no campo educacional. Apesar
de não ser garantia de emprego, é uma opção para aqueles que necessitam integrar-se imediatamente
ao mundo do trabalho e garantir a sua sobrevivência.

Inseridos nesse debate, colocamos como objetivo principal deste capítulo analisar as transforma-
ções que a educação profissional vem sofrendo, no estado da Bahia, desde a criação da Escola de Apren-
dizes e Artífices da Bahia, pelo Decreto nº 7.566/1909, até a criação do IFBA, através da Lei nº 11.892/
2008 e das Leis e Decretos anteriores a esta e relativas a essa modalidade de educação.

Esta investigação envolveu uma pesquisa bibliográfica e documental que permitiu a compreensão
teórica sobre o tema estudado. Como fonte primária, consultamos livros, artigos, leis, pareceres e de-
cretos produzidos no período de 1909 a 2009. Foi a leitura e análise desses escritos que possibilitou
refazer o percurso histórico, a importância social e a repercussão desta instituição no âmbito da forma-
ção profissional baiana.

A seguir apresentamos, sob a forma de temas, os resultados da nossa análise teórica sobre as
transformações da educação profissional na Bahia.

O Ensino Profissional no Brasil

Desde o século do descobrimento, a educação profissional no Brasil vem se desenvolvendo sob a
forma de corporações de ofício, organizadas para a transmissão do conhecimento entre mestres, ofici-
ais e aprendizes. Conforme destaca Manfredi (2003, p. 68), os colégios jesuítas tiveram um importante
papel, pois foram os primeiros a oferecer “[...] núcleos de formação profissional; ou seja, as “escolas-
oficinas” de formação de artesãos e demais ofícios, durante o período colonial”. A formação nessa
época estava voltada para “[...] o aprendizado profissional e agrícola presente no plano de estudos de
Nóbrega”. (CARVALHO, 2003, p. 79)

A transferência da família real para o Brasil, em 1808, promove diversas transformações políticas e
econômicas no país. Nesse período, o processo de abertura dos portos ao comércio estrangeiro e a
autorização para a instalação de fábricas implicam uma necessidade de mão-de-obra especializada,
culminando com a criação do “Colégio das Fábricas” em 1809. De acordo com o Parecer nº16/99 (BRASIL,

* Professor do Instituto Federal da Bahia. Mestre em Educação.

** Professora do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes (UNIT-Se). Doutora em Educação.
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1999, p. 5) da Câmara de Educação Básica, a criação dessa escola configura-se como “a primeira notícia
de um esforço governamental em direção à profissionalização”.

Apesar dos esforços anteriores, foi somente no governo de Nilo Peçanha, em 1909, que a educa-
ção profissional passou a ser pensada em nível nacional e organizada de forma sistemática. Nessa época,
o Decreto nº 7.566/1909, assinado pelo então Presidente da República, Nilo Peçanha, significou um
marco na educação profissional no Brasil, pois criou nas capitais brasileiras as Escolas de Aprendizes
Artífices e, em específico, em território baiano, a Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia.

Segundo Kuenzer (2002, p. 27), “[...] a formação profissional como responsabilidade do estado
inicia-se no Brasil em 1909, com a criação de 19 escolas de artes e ofícios, nas diferentes unidades da
federação”. Essas escolas surgem com a função básica de inserção no mercado de trabalho, sempre
vinculando essa formação a uma determinada tarefa ou posto de trabalho sem haver preocupação com
a formação teórica que era passada aos alunos. A preocupação primária dessas escolas era com o saber
fazer; por isso, continua Kuenzer (1991, p. 7), “essas escolas se caracterizaram por uma proposta curricular
eminentemente prática, onde as preocupações com a formação teórica raramente apareciam”.

O Ensino Profissional na Bahia

A Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia iniciou suas atividades oferecendo cursos nas “[...]
oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria”. (ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFI-
CES DA BAHIA, 1934 apud LESSA, 2002, p. 13)

Como descrito anteriormente, desde o seu início as escolas de aprendizes e artífices tinham como
função principal a inserção no mercado de trabalho, não havendo preocupação com a formação teórica
que era passada aos alunos. A escola da Bahia não foge à regra; também foi criada para a formação
profissional das “classes menos favorecidas”, o que se percebe pelo seu direcionamento, única e exclu-
sivamente visando à qualificação técnica, em detrimento de uma educação integral.

Após a criação dessa escola, o ensino profissional na Bahia passa por diversas transformações de
caráter político e econômico, mudando inclusive o seu nome por diversas vezes, como pode ser visto no
Quadro 1, até chegar aos dias de hoje, denominando-se IFBA.

Quadro 1 – Mudanças na nomenclatura do IFBA de 1909 até 2009
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Da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal da Bahia

A Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia também ficou conhecida como “escola do mingau”,
designação que surge pelo fato da escola “[...] servir alimentação, geralmente na forma de mingau, que
garantia a sobrevivência biológica imediata de seus alunos, deserdados da sorte, modo como eram
mencionados nos discursos oficiais”. (LESSA, 2002, p. 16) Podemos verificar que essa escola, além de ter
um caráter assistencialista, tinha como premissa apenas qualificar mão-de-obra para executar tarefas
que não exigissem muito raciocínio.

Essa situação do ensino profissional perdura por muito tempo, mesmo quando, em 1942, surgem
as leis orgânicas1 do ensino, nas quais, de acordo com Kuenzer (1991, p. 7), “[...] todas as escolas criadas
em 1909 passam a oferecer cursos técnicos, além dos cursos industriais básicos e dos cursos de apren-
dizagem”. A instituição, então denominada Escola Técnica de Salvador, implanta os seus primeiros cur-
sos essencialmente técnicos. Essas mudanças ainda deixam a instituição com o único propósito de
preparação de mão-de-obra para as indústrias, mantendo a educação profissional em um caminho para-
lelo à educação geral, pois ela não permite equivalência entre essas duas modalidades de ensino, estan-
do, segundo Carvalho (2003, p. 81), de

[...] um lado, a capacitação dos trabalhadores restrita a uma tarefa ou a uma ocupação, dispensando a
educação geral. De outro a reorganização do ensino médio dicotomizado: uma perspectiva enfatiza a edu-
cação geral e a outra trata da qualificação especificamente atrelada ao mercado de trabalho.

Esse distanciamento entre a educação geral e a educação profissional somente começa a mudar a
partir da década de 1950, com a promulgação da Lei nº 1.076/50 que passa a estabelecer alguma equi-
valência entre o curso propedêutico e o profissional. De acordo com o Parecer nº 16/99 da Câmara de
Educação Básica:

A Lei Federal nº 1.076/50 permitia que concluintes de cursos profissionais pudessem continuar estudos
acadêmicos nos níveis superiores, desde que prestassem exames das disciplinas não estudadas naqueles
cursos e provassem “possuir o nível de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos”.
(BRASIL, 1999, p. 8)

A mudança completa só vem a ocorrer a partir de 1961, com a promulgação da Lei nº 4.024 (LDB),
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1961, que representou
um grande avanço ao estabelecer equivalência plena entre os cursos propedêuticos e os
profissionalizantes, para fins de acesso ao ensino superior, passando a permitir que os alunos oriundos
dos cursos profissionais pudessem dar prosseguimento a estudos posteriores. Nesse período, as Escolas
Técnicas de toda a União são incorporadas às instituições federais de ensino, passando, portanto, a
Escola Técnica de Salvador a ser denominada Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), através da Lei nº
4.759/1965.

A partir da década de 70, a ETFBA passa por muitas mudanças, sendo criados vários cursos para
atender às transformações econômicas que ocorriam no estado da Bahia, em específico na região me-
tropolitana de Salvador. Lessa (2002) salienta que esse acréscimo de cursos deve-se, principalmente, à
criação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e à implantação do Pólo petroquímico de Camaçari, que

1 As Leis orgânicas são também denominadas reforma Capanema, em homenagem ao então ministro da educação Gustavo
Capanema.
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representaram um acréscimo significativo no número de vagas destinadas a profissionais oriundos dos
cursos profissionalizantes. Nesse período, passa a vigorar a Lei nº 5.692/1971, na qual as diretrizes e
bases do ensino de 1º e 2º grau são sancionadas, com o intuito de

[...] romper com a dualidade, substituindo os antigos ramos propedêutico e profissionalizante por um
sistema único – por onde todos passam independente de sua origem de classe – cuja finalidade é a qualifi-
cação para o trabalho através da habilitação profissional conferida pela escola. (BRASIL, 1971)

Com essa nova Lei, a formação profissional passou a ser obrigatória e cria-se um sistema único em
substituição aos antigos ramos propedêuticos e profissionais, ou seja, os caminhos que levam à univer-
sidade e/ou ao mercado de trabalho passam pelo ensino de 2º grau que possui, obrigatoriamente, uma
formação profissionalizante. Essa profissionalização surge com o intuito de criar um grande número de
profissionais para o mercado de trabalho, fazendo com que as indústrias tivessem facilidade em com-
pletar seus quadros com os melhores profissionais disponíveis; em contrapartida, busca conter o ingres-
so dessa clientela em cursos superiores. De acordo com Carvalho (2003, p. 82), “[...] a situação de
dificuldade nas universidades que não conseguiam absorver a demanda, além dos interesses mais
imediatistas do mercado, provocaram nesse período, o privilegiamento de uma educação profissional
de nível médio”. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 9) completam, dizendo que “[...] a Lei 5692/71
surgiu, então, com um duplo propósito: o de atender à demanda por técnicos de nível médio e o de
conter a pressão sobre o ensino superior”. Esses fatores se caracterizam como os principais motivos da
profissionalização compulsória, que não produz os resultados esperados, sofrendo várias modificações
até a criação da Lei 7.044/1982, que “altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971,
referentes à profissionalização do ensino de 2º grau”, tornando facultativa a profissionalização de 2º
grau, como pode ser visto em seu Art. 4º, § 2º, quando afirma que “à preparação para o trabalho, no
ensino de 2º grau, poderá ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino”.

Segundo Kuenzer (1991, p. 13), a contribuição dessa lei para o ensino profissional está no fato de
que ela “extingue ao nível formal a escola única de profissionalização obrigatória, que nunca chegou a
existir concretamente”. Com essas mudanças, a educação profissional fica restrita às instituições
especializadas, como a ETFBA, visto que as escolas de segundo grau passaram a oferecer apenas o
ensino acadêmico, deixando de lado o profissional. Essa lei veio a valorizar a formação oferecida pelas
escolas técnicas federais que estavam aptas a conferir o caráter profissionalizante ao então 2º grau.

Pode-se dizer, então, que a partir dessa lei, até o final da década de 1980, as escolas técnicas federais
desempenharam sua função de formar técnicos de 2º grau com qualidade, sendo reconhecidas pelas buro-
cracias estatais e pela sociedade civil, que as isentavam de qualquer questionamento sobre seu papel eco-
nômico e social. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 10)

A ETFBA, durante o seu período de existência, significou um marco na educação profissional na
Bahia, sendo respeitada como símbolo de boa educação e de entrada garantida no mercado de trabalho.
Esse fato fez com que a escola, devido ao crescente número de alunos interessados em estudar na
instituição, precisasse fazer concurso vestibular mais rigoroso para o ingresso na mesma.

Através da Lei nº 8.711/93, é criado o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-
Ba), que surge da junção da ETFBA e do Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) que havia
sido criado a partir da Lei nº 6.344/1976. Apesar dessa mudança, somente em 1996, quando é promul-
gada a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), muda-se a estrutura da educação profissional no Brasil. Com
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a criação do CEFET-Ba, a instituição (que até esse momento apenas trabalhava com cursos técnicos) abre
a possibilidade para o trabalho com cursos superiores. Os Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET), de acordo com o MEC2, são:

[...] autarquias federais que ministram ensino superior, de graduação e pós-graduação, visando a formação
de profissionais e especialistas na área tecnológica, oferecendo ainda formação pedagógica de professores
e especialistas, além de cursos de nível básico, técnico e tecnológico e do ensino médio; e suas Unidades de
Ensino Descentralizadas (UNED), escolas que possuem sede própria, mas que mantêm dependência admi-
nistrativa, pedagógica e financeira em relação ao Cefet ao qual está vinculada;

Com a Lei nº 11.892 de 2008, são criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
e, em específico na Bahia, foram criados dois institutos federais: o Instituto Federal da Bahia, que se
originou da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia e o Instituto Federal
Baiano, originado pela integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de Guanambi (Antonio
José Teixeira), de Santa Inês e de Senhor do Bonfim.

Instituto Federal da Bahia

Atualmente, o IFBA possui sua reitoria situada no bairro do Barbalho, em Salvador, sendo compos-
ta por nove campi, um na capital e os outros oito espalhados pelo interior do estado, a ver: Barreiras,
Camaçari, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

O Anexo A mostra como está o quadro da rede federal da educação profissional no estado da
Bahia. No mapa do estado, podemos identificar todos os campi do IFBA através da cor verde e os campi
do Instituto Federal Baiano pela cor vermelha. Podemos verificar que são mostrados 16 campi do IFBA,
dos quais quatro campi (Camaçari, Porto Seguro, Santo Amaro e Simões Filho) foram implantados como
parte da primeira etapa da expansão da educação profissional no Brasil, presente no Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE), do Governo Federal, e outros sete (Jequié, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus,
Jacobina, Paulo Afonso e Seabra) fazem parte da segunda etapa desse plano de expansão.

Conforme demonstrado no Anexo A, a quantidade de institutos de educação profissional está se
expandindo por todo o Estado e está existindo um investimento, cada vez maior, na educação técnica.
Como exemplo disso, podemos citar o caso do IFBA no seu campus de Salvador que, a partir do ano de
2006, além do ensino técnico na modalidade subsequente, ampliou as vagas para a educação técnica,
através do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica, na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)3 e na modalidade Integrada ao ensino médio, adequando-se
ao que determinam os Decretos 5.840/06 e 5.154/04, respectivamente.

A nova LDB e a Educação Profissional

A década de 90 trouxe grandes transformações para a educação profissional. Na Lei nº 9.394/96
(nova LDB), a educação profissional deixa de ser tratada parcialmente, como sempre havia sido feito nas

2 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/index.php?option=content&task=view&id=116&Itemid=233>. Acesso em:
17 jan. 2008.

3 Procura inserir as pessoas acima de 18 anos e que tenham apenas cursado o ensino fundamental.



22

Cem anos de educação profissional no Brasil

leis anteriores, passando a ter um capítulo4 totalmente voltado a ela. Essa lei estabelece dois níveis para
a educação: a educação básica e a educação superior; três modalidades, sendo uma para a educação de
jovens e adultos, uma para a educação especial e uma terceira modalidade complementar dedicada à
educação profissional. Ademais, essa lei enquadra a educação profissional no cenário da educação como
sendo o mecanismo responsável para o desenvolvimento de aptidões para o trabalho. De acordo com
Silveira (2006, p. 81), fica

[...] explícita a intenção presente na LDB de que a educação profissional seja o eixo em que, em um mundo
altamente competitivo, o indivíduo obtenha êxito no mercado de trabalho, a partir do desenvolvimento de
habilidades e competências voltadas para o exercício profissional.

Através da nova LDB, a educação profissional recebeu destaque, tornando-se uma modalidade
articulada à educação escolar regular. Nessa lei, o ensino médio, que substitui o antigo 2º grau, passa a
ser a etapa conclusiva da Educação Básica, que passou a englobar os três níveis de ensino (infantil,
fundamental e médio), permitindo que a formação geral seja oferecida a todos, independentemente do
curso que venha a ser feito.

A nova LDB passou a ser regulamentada em seu § 2º do art. 36 e nos seus arts. 39 a 42, que tratam
da educação profissional através do Decreto nº 2.208/97, que estabeleceu a separação entre o ensino
médio e o profissionalizante e instituiu três níveis de educação profissional no Brasil. São eles:

I – básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente
de escolaridade prévia;
II – técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino
médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este Decreto;
III – tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados aos egressos
do ensino médio e técnico.

A educação profissional de nível técnico passa a poder ser oferecida de acordo com o artigo 5º
desse decreto de forma concomitante ou sequencial ao ensino médio5; com isso, é inviabilizada a
integração do ensino médio com a educação profissional de nível técnico de acordo com os termos
dispostos no parágrafo 2º do Art. 36 da Lei 9.394/96. Como ressalta Kuenzer (2006, p. 888), esse decre-
to estabelece a “separação entre o ensino médio e a educação profissional”, criando, portanto, dois
sistemas paralelos de educação no país.

A separação entre o ensino médio e o profissional já era pensada pelo governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso (FHC), mesmo antes da aprovação da Nova LDB, visto que o conteúdo do
Projeto de Lei (PL) 1603/96 estava em tramitação no Congresso Nacional. Por ter sido alvo de muita
resistência entre diversos setores, principalmente na comunidade acadêmica, o governo direcionou
todas as suas atenções para a aprovação da LDB, mas não desistiu do conteúdo do PL em questão. Esse
fato se comprovou logo após a aprovação da LDB, quando o governo atingiu os seus objetivos, transfe-

4 Capítulo III do Título V —«Dos níveis e das modalidades de educação e ensino».

5 A concomitância pode ser: interna, quando o aluno cursa na mesma instituição o ensino médio e o profissional; externa, quando
o ensino médio e o profissional são cursados em instituições diferentes. No sequencial, o aluno cursa o ensino profissional após
o término do ensino médio.
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rindo praticamente todo o conteúdo do PL para o Decreto 2.208/96, promovendo a separação entre a
educação geral e a profissional.

Essa separação passa a ser alvo de muitas críticas, pois impossibilita uma entrada mais rápida no
mercado de trabalho, visto que na estrutura sequencial o curso técnico somente é feito após o término
do ensino médio. Através da concomitância entre o ensino médio e o ensino técnico, o aluno, que já
está inserido em alguma atividade produtiva, fica impossibilitado de cursar o ensino técnico, aumentan-
do assim o tempo em que esse aluno possa completar a educação geral, aliada à educação técnica.

Com relação à formação recebida pelo aluno, de acordo com esse decreto, Carvalho (2003, p. 83)
salienta que:

[...] embora ele seja preparado com os requisitos da modernidade tecnológica, para satisfazer as exigências
do mercado, ele não será preparado para alcançar a plenitude de cidadão – crítico, competente, inserido no
mundo do trabalho em condições de conhecê-lo e transformá-lo socialmente.

Pela desvinculação da formação geral e da formação profissional e por permitir saídas intermediá-
rias, oferecendo uma qualificação básica de acordo com os “módulos” cursados, esse decreto busca
aumentar o número de técnicos de nível médio formados, atendendo às necessidades do setor produti-
vo, e essa formação aligeirada impede que esses técnicos possam prosseguir estudos em nível superior,
fortalecendo a separação entre o ensino propedêutico e o profissional. Como descreve Cunha (2000, p.
256):

O Conselho Nacional de Educação estabeleceu que o certificado de técnico somente seria outorgado aos
egressos dos cursos técnicos que também tivessem concluído o ensino médio, anteriormente ou simultane-
amente a este. Ficou excluída, portanto, a possibilidade de que esse certificado fosse concedido a quem
somente acumulasse os módulos correspondentes a uma especificidade técnica.

Esse Decreto pretendia impedir que os alunos concluintes do ensino técnico fizessem vestibular,
afastando-se da área de sua formação técnica, como salienta Santos (2005, p. 1), quando diz que

[...] na época, o Ministro da educação, Paulo Renato de Souza, calculou em cerca de cinco mil dólares / ano
o custo de um aluno nas Escolas Técnicas Federais e CEFET’s, e não achava justo que estes alunos cursas-
sem o ensino técnico em eletrônica e fizessem vestibular para odontologia, por exemplo.

Por não ter vinculação entre o ensino médio e o profissional, o aluno egresso do curso técnico
ficava “engessado” numa habilitação específica, pois se não tivesse terminado o ensino médio, que
estava desvinculado do técnico, não poderia prosseguir em estudos de nível superior.

Todos esses fatores levaram à revogação desse decreto em 2004 e à sua substituição pelo Decreto
nº 5.154/04, que acrescenta às possibilidades anteriores (formação subsequente, formação concomitante)
que estavam descritas no decreto 2.208/97, a formação “integrada”. Com isso, os estudantes passam a
poder cursar disciplinas do ensino médio junto com disciplinas do ensino técnico, fazendo com que
possam sair dessa fase de ensino com a qualificação profissional, tendo a possibilidade de inserir-se
mais rapidamente no mercado de trabalho. Como descreve Kuenzer (2006, p. 900), o Decreto 5.154/04
“ampliou o leque de alternativas com o ensino médio integrado sem que nenhuma das possibilidades
anteriores, que favoreceram ações privadas de formação precarizada com recursos públicos, fosse
revogada”.
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Esse decreto, se por um lado defende a educação do cidadão e o qualifica para o exercício de uma
profissão, fazendo uma aproximação entre as funções técnicas e intelectuais, por outro reconhece legal-
mente a existência do segundo grau direcionado para o vestibular e do segundo grau técnico (integra-
do), mantendo a dualidade estrutural, social e escolar que já existia na Lei nº 7.044/82.

Com relação à substituição do Decreto 2.208/97 pelo Decreto 5.154/04, Ciavatta (2006, p. 922)
afirma que isso significa

[...] remeter a educação técnica de nível médio a seus fundamentos científico-tecnológicos e histórico-
sociais, à compreensão das partes no todo a que pertencem, de tratar a educação como uma totalidade
social, isto é, suas múltiplas mediações históricas e não apenas técnicas, tecnológicas ou produtivas.

Atualmente, o Decreto 5.154/04 está vigente para a educação profissional, e o IFBA tem oferecido
formação de nível médio com os cursos nas modalidades integrado e subsequente.

A Educação Profissional e o mundo do trabalho
na atualidade

Nos dias atuais, o mercado de trabalho exige uma formação mais polivalente em que os profissio-
nais estejam aptos a aprender, mesmo fora da escola convencional, para poder desempenhar novas
funções que na época de sua formação ainda não existiam. Silveira (2006, p. 82), relacionando o saber,
o fazer e o aprender, pontua que “[...] não basta mais o saber-fazer, mas é preciso ainda saber-ser, com
todas as matizes que isso acarretará: saber decidir diante das incertezas, aprender a viver junto aos
outros e ainda aprender a aprender constantemente.”

Na atualidade, para além de um simples processo de treinamento, o trabalhador deve estar prepa-
rado para adequar-se às mudanças provocadas pela globalização e às novas tecnologias, que têm acele-
rado significativamente a superação dos conhecimentos, exigindo uma atualização contínua. De acordo
com Antunes6 (2004 apud SILVEIRA, 2006, p. 79),

Está havendo um processo de retroalimentação, e não o fim do trabalho propriamente dito, que necessita
cada vez mais de uma força de trabalho ainda mais complexa, multifuncional, que deve ser explorada de
maneira mais intensa e sofisticada.

As mudanças impostas pela tecnologia na sociedade moderna fazem com que o trabalhador deixe
de estar “preso” a um único posto de trabalho, passando, inclusive, a participar ativamente de reuniões
da empresa e a influenciar diretamente no processo de produção. No modelo de produção atual, o
trabalhador passa a ser responsável direto pelo sucesso do produto ou serviço que ele se propõe a
oferecer. Esta relação faz com que haja um maior compromisso do empregado com a empresa, pois o
seu emprego está diretamente relacionado à aceitação que aquele produto ou serviço terá no mercado
consumidor.

A educação profissional, nos dias atuais, assume um espaço importante no campo educacional.
Apesar de não ser garantia de emprego, é, no momento atual, uma opção para aqueles que necessitam

6 Algumas teses sobre o presente (e o futuro) do trabalho podem ser consultadas no livro Desafios do trabalho de autoria de L.
Dowbor e outros autores.
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integrar-se imediatamente ao mercado de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Demo (1998a, p.
17) complementa essa idéia, afirmando que, “[...] é decisivo conceber um tipo de educação profissional
que habilite o trabalhador a criar condições de trabalho, em particular de estilo autônomo e associativo,
conjugando cidadania com o manejo da sobrevivência”.

Ainda salienta Demo (1998b) que é preciso estar atento ao fato de a educação profissional não se
restringir apenas a cursos rápidos, usados simplesmente para o treinamento, que não garantem uma
aprendizagem adequada e que servem apenas para a transmissão de conhecimento. É necessário tornar
o trabalhador competitivo, e para isso é preciso que ele “saiba pensar mesmo que este saber pensar se
bitole na faixa produtiva apenas”. (DEMO, 1998b, p. 15) Deve-se não apenas preparar o trabalhador para
assumir uma função no mercado de trabalho, mas também prepará-lo para permanecer neste mercado,
que está em constante transformação.

Desse modo, é necessário um certo equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de trabalho;
ou seja, se por um lado é necessária uma qualificação do trabalhador, por outro é preciso que sejam
criadas formas de aumentar o número de vagas disponíveis com o acréscimo de postos de trabalho, pois
não adianta ter profissionais qualificados se o mercado de trabalho não estiver apto a absorver essa
mão-de-obra. Como salienta Demo (1998b, p. 12), “[...] a educação profissional não tem o poder de criar
os postos de trabalho. É apta apenas a preparar o trabalhador”. O aumento da qualificação sem o
aumento do número de empresas capazes de absorver essa mão-de-obra no mercado de trabalho pode
gerar um problema diferente: a existência de profissionais qualificados e desempregados.

Considerações Finais

Como resultado principal, pôde-se concluir que a função da educação profissional deixou de estar
associada a um caráter assistencialista - destinada aos pobres, que não conseguiam prosseguir nos
estudos e ocupavam os postos de trabalhos repetitivos que não exigiam um alto grau de raciocínio. Essa
mudança trouxe um novo papel social aos Institutos Federais de Educação Profissional, que passaram a
oferecer cursos com uma formação mais polivalente, capazes de atender às demandas do mercado e
permitir a formação continuada de profissionais ávidos em aprender, mesmo fora da escola convencio-
nal, para poder desempenhar novas funções que na época de sua formação ainda não existiam.

O IFBA, situado nesse contexto, possui um importante papel social a cumprir, no que concerne a
fornecer uma educação que assegure condições de empregabilidade ao trabalhador e possa prepará-lo
para inserir-se nas diferentes esferas da vida adulta: social, familiar, entre outras.
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A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem sua origem nas Escolas de Aprendizes
  Artífices, criadas através do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo então presidente

da República dos Estados Unidos do Brasil, Nilo Peçanha. Instituições destinadas ao ensino profissional
não eram novidade, o que faz deste ato legal uma inovação. A originalidade, porém, está no fato do
ensino profissionalizante passar à responsabilidade do Governo Federal. A União, a partir desse docu-
mento, assume o compromisso de promover a Educação Profissional gratuita no país.

As disposições espaciais das primeiras Escolas de Aprendizes Artífices foram previstas no decreto:
deveria ser criada uma escola em cada uma das capitais dos Estados. Como na capital do Rio Grande do
Sul já existia uma instituição com a mesma modalidade de ensino, o Instituto Technico-Profissional
(mais tarde denominado Instituto Parobé), foram criadas então 19 Escolas de Aprendizes Artífices no
Brasil. A exceção quanto à localização ficou a cargo do Rio de Janeiro, onde a instituição foi criada na
cidade de Campos.

A criação dos estabelecimentos voltados para o ensino profissional, contudo, não caracterizou um
ato isolado; a jovem República estava diante de uma série de questões a enfrentar, processos de uma
história que ia de encontro ao lema que, literalmente, foi sua bandeira: “Ordem e Progresso”. Duas
preocupações estiveram presentes, não somente quando da formulação do texto de criação, como ao
longo da existência da Escola de Aprendizes Artífices: o desenvolvimento social e o desenvolvimento
econômico da sociedade brasileira. Este segundo objetivo, apesar de ter sido uma constante nos discur-
sos e nas medidas reformadoras institucionais, não chegou a se concretizar, prevalecendo assim o viés
de controle social do empreendimento.

As Escolas de Aprendizes Artífices se estenderam até o ano de 1937, quando a Lei nº 378, de 13 de
janeiro, em seu artigo 37, as transformou em Liceus Industriais. Entre as várias medidas no âmbito da
educação advindas a partir daí, o Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 – Lei Orgânica do
Ensino Industrial marca uma mudança de paradigma no que se refere ao ensino profissionalizante no
Brasil, elevando o ensino industrial ao nível do ensino secundário, o que possibilitou sua articulação
com outros graus de ensino. Isso possibilitou que o ensino industrial deixasse de ser visto como uma
medida assistencialista, voltada a tirar o pobre da ociosidade, estigma que carregava até então.

A criação das Escolas de Aprendizes Artífices como
mecanismo de controle social

O contexto de criação das Escolas de Aprendizes Artífices foi o de (re)definição da sociedade
brasileira à luz do ideal de civilidade e modernidade, preceitos que deveriam nortear todos os aspectos,
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sobretudo no campo socioeconômico. Para que o Brasil deixasse de contrastar com o mundo civilizado
(Europa e Estados Unidos), fazia-se necessário um reordenamento político, econômico e cultural, que
não seria possível se não houvesse uma mudança de comportamento da sociedade; esta, por sua vez,
não aconteceria se algumas medidas não fossem adotadas de cima para baixo. Forjou-se, então, campa-
nhas empreendidas por médicos, filantropos e educadores em prol da construção da nação ideal, que
forçosamente deveria passar por um projeto civilizatório.

A ordem burguesa em ascensão apregoava o ordenamento urbano, estruturação e saneamento das
cidades, padrões de higiene, comportamento das famílias, enfim, definia um modelo de sociedade que
pressupunha uma higienização corporal, moral e ideológica. Como construir essa nacionalidade a partir
de um Brasil tão diverso, tão controverso, tão desigual? Homogeneizando hábitos. A saúde e a educa-
ção foram fundamentais nesse sentido.

A sociedade brasileira vivia um presente que refletia um passado escravista que deveria constar só
como memória, aspirando a um futuro que não poderia ser a projeção desse passado. O Brasil por que
se ansiava deveria ser plantado naquele momento. As crianças foram os alvos principais das ações e
políticas formadoras da nova sociedade, uma vez que elas são os adultos do futuro. Moura (1999), em
artigo sobre o processo de construção da identidade da criança e adolescente na República Velha, apre-
senta a apreensão das elites intelectuais e do Estado diante da relação estabelecida entre esse público e
as ruas das cidades, mostrando o quanto as crianças eram vulneráveis ao convívio público, considerado
degenerativo. Essa vulnerabilidade, contudo, mostrou-se extremamente benéfica diante das medidas
de controle social.

As crianças carentes, abandonadas, filhas de famílias trabalhadoras, passaram então a principal
objeto de preocupação de entidades assistenciais, filantrópicas e do Estado. Entre as instituições volta-
das para discipliná-la ou regenerá-la, a escola foi a mais “eficaz”. Nos espaços das escolas elas seriam
(re)formadas, elevando-se à condição de cidadãos disciplinados. Vigorava a ideia de que essas crianças
eram marginais em potencial, fazendo-se necessária uma intervenção institucional para protegê-las de
um destino vicioso e livrar a nação de seres inúteis, que nada fariam em prol do progresso do país.

Mas o que esses menores deveriam aprender nas escolas?1 Nas primeiras décadas do século XX,
em consequência da nova ordem econômica, as iniciativas educacionais passaram a atrelar instrução
elementar, hábito da disciplina e trabalho. As crianças transformar-se-iam em adultos disciplinados,
enquadrados e úteis: ingredientes para se alcançar a civilização (PANDINI, 2006).

Moura (1999) traz alguns depoimentos que nos possibilitam ter uma dimensão da relação que se
fazia entre trabalho e moralidade. O depoimento transcrito adiante é de Altino Arantes, de 1919, mas,
conforme observa a autora, posicionamentos com esse teor eram recorrentes: “O pequeno delinqüente,
o pequeno desocupado, removidos que sejam para um meio de trabalho e moralidade, quase sempre se
regeneram. Forças perdidas que eram para a sociedade, para ela voltam revigoradas e sãs.” (MOURA,
1999).

Criar instituições específicas para o ensino profissional, porém, não foi atributo do Brasil republi-
cano. Desde os oitocentos já se tinha essa prática. O que o século XX vai trazer de peculiar é a associa-
ção entre os ofícios manufatureiros e crianças pobres. Ou seja, vai se generalizar a ideia de que trabalhos

1O termo ‘menor’ refere-se a crianças material ou moralmente abandonadas. A partir de 1927, com o Código do Menor, é que
essa denominação vai passar por discussões e tomar outra acepção. Ver: Pandini (2006, p.14).
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manuais só deveriam ser exercidos por classes menos favorecidas, numa alusão ao trabalho escravo
(LEAL, 1995).

Dois caminhos vão direcionar a formação profissional: “[…] o trabalho como punição (que tam-
bém envolvia a idéia de formação), reservado aos delinqüentes ou que incorriam ao crime da vadiagem
e a formação/preparação para o trabalho, à maneira das Escolas de Aprendizes Artífices.” (PANDINI,
2006, p. 34).

O decreto que criou as Escolas de Aprendizes Artífices aponta como alvo das determinações ali
colocadas os filhos dos “desfavorecidos da fortuna”, que tivessem idade entre 10 e 13 anos, não sofres-
sem de doenças infecto-contagiosas e não apresentassem nenhum problema que os impossibilitasse de
aprender o ofício.

Considerando:
que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de
vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência;
que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispen-
sável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da
ociosidade ignorante, escola do vício e do crime:
que é um dos primeiros deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação (BRASIL, 1909).

O governo federal inaugura sua iniciativa de tutelar a educação profissional reforçando o estigma
de trabalho manual atrelado à condição social, ao mesmo tempo em que caracteriza o empreendimento
como medida assistencialista, de controle social, quando impõe como critério essencial de admissão na
escola a falta de recurso (que deveria ser atestada). Está presente também a noção de moralização
através do trabalho. Percebe-se claramente que se pretendia atender um público específico, aquele que
representava uma ameaça à ideia de progresso.

As escolas estavam destinadas ao curso primário, nível de conhecimento considerado suficiente
ao público a que se destinava, não criando com isso expectativas de ascensão social. Deveria formar
operário e contramestre, que reuniria o conhecimento técnico pertinente a um ofício, com enfoque
muito mais prático. As escolhas das oficinas oferecidas nas escolas ficariam a cargo dos diretores, de-
vendo, quando possível, consultar as necessidades industriais locais, não devendo ultrapassar a quanti-
dade de cinco, a não ser em casos excepcionais. As oficinas instalar-se-iam de acordo com a capacidade
do prédio e o número de alunos, e a quantidade de alunos quanto o prédio comportasse (BRASIL, 1909).

Tudo muito circunstancial. Não dá para inferir a partir do Decreto nº 7.566/1909 a projeção de um
sistema educacional preocupado em forjar uma estrutura com objetivos definidos - de empreender o
desenvolvimento da indústria, através da formação de mão-de-obra especializada.

Sobre a relação entre a formação de oficiais artífices e industrialização, Cunha (1983, 1984 apud
GOMES, 2003) chega à conclusão de que não há associação entre uma coisa e outra. Os argumentos
utilizados referem-se a três pontos, basicamente: a de que não há correspondência geográfica entre a
concentração de indústrias e a instalação das escolas, tendo sido esta uma questão política; que a
quantidade de operários necessários às fábricas não conseguiria, como não o foi, ser preenchida pela
mão-de-obra egressa das escolas de artífices, sendo necessárias muitas outras unidades; e, finalmente,
a não correlação entre os cursos técnicos oferecidos pela instituição de ensino e as especialidades
profissionais exigidas pelo mercado de trabalho industrial.
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O mercado de trabalho industrial soteropolitano, nas primeiras décadas do século XX, mantinha
um perfil herdado dos oitocentos, dotando o termo ‘operário’ de uma ideia de trabalhador que execu-
tava profissão manual ou que requeresse um maior esforço físico. Castellucci (2001), em trabalho dedi-
cado ao estudo da Greve Geral dos operários em Salvador em 1919, apresenta a composição social do
operariado baiano, mostrando que a indústria em Salvador neste período não era uma atividade econô-
mica desprezível, apesar da vocação comercial da cidade. Já existia, por ocasião da criação da Escola de
Aprendizes Artífices da Bahia, um número significativo de trabalhadores operários, organizados social e
politicamente.

Em 1920, a Escola de Artífices da Bahia matriculou 87 alunos, quando o recenseamento do Brasil
(realizado em 1º de setembro de 1920 pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio) apontou um
número de 45.653 operários. (ANEXOS A e C). Esse número representava 16,1% da população total da
cidade de Salvador e estava dividido nas seguintes categorias ocupacionais: extração de matérias mine-
rais; têxtil; couro e peles; madeira; metalurgia; cerâmica; produtos químicos e análogos; alimentação;
vestuário e toucador; mobiliário; edificação; aparelhos de transportes, produção e transmissão de for-
ças físicas; Ciências, Letras e artes; Indústria de luxo; e outras (ANEXO B).

Brasileira, em grande parte feminina e acima de tudo negra, mas nem por isso passiva, a classe trabalhadora
de Salvador era, então, uma multidão híbrida, saída da escravidão, formada por homens e mulheres que
labutavam nas ruas, proletários fabris, totalmente desprovidos dos meios de produção e tendo como único
meio de vida a venda de sua força de trabalho a um capitalista em troca de um salário e trabalhadores
manuais empregados em obras de construção civil ou em pequenas oficinas e manufaturas pouco mecani-
zadas, mas às vezes donos dos seus instrumentos de trabalho, o que lhes assegurava uma existência mais
digna, graças aos status de artistas, ou seja, artesãos dotados de reconhecimento e qualificação superior
(CASTELLUCCI, 2001, p. 34).

As indústrias locais, nos moldes em que estava organizada a produção, não sofreram quaisquer
impactos com a criação da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, assim como as classes operárias
baianas não viram nesta instituição uma referência no que concerne à possibilidade de favorecimento
na luta por um espaço no mercado de trabalho.

O decreto de Nilo de Peçanha é enfático ao pretender ofertar preparo técnico e intelectual aos
filhos dos menos favorecidos da fortuna, mas o projeto, antes de facilitar “[…] às classes proletárias os
meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência […]”, funcionou como meio
de controle social, à medida que a ideia de que os alunos deveriam “[…] adquirir hábitos de trabalho
profícuos […]”, que os afastariam da “[…] ociosidade ignorante, escola do vício e do crime […]” preva-
leceu (BRASIL, 1909).

Um breve percurso pela Escola de Aprendizes
Artífices da Bahia

A incumbência de instalar a nova instituição na Bahia recaiu sobre o Prof. Francisco Antonio Caymmi,
que a realizou no ano seguinte ao decreto, tornando-se seu primeiro diretor.

A primeira dificuldade quando da criação da instituição na capital baiana foi relacionada às insta-
lações físicas, pois não se tratava somente de obter um imóvel; fazia-se necessário equipá-lo com ofici-
nas para o adequado funcionamento do processo ensino-aprendizagem, afinal os cursos possuíam um
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teor essencialmente prático. Não dispondo de prédios próprios da União que a abrigasse, a Escola de
Aprendizes Artífices da Bahia ocupou inicialmente as instalações do Centro Operário da Bahia, que
funcionava no Solar Ferrão, tendo sua inauguração acontecido em 02 de junho de 1910, ocasião em que
mais da metade das escolas previstas já estavam em pleno funcionamento (Piauí, Maranhão, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro (Campos), Mato Grosso, Paraná
e Goiás). (ESCOLAS profissionais. Diário de Notícias, 16 maio 1910).

A escolha do Solar Ferrão reside no fato de o imóvel já possuir instalações apropriadas, e à época
vivenciar um processo de ampliação de salas de aula, em função do Centro Operário da Bahia estar ali
sediado. Mesmo não sendo o planejado, resolveu-se iniciar o empreendimento neste espaço até que o
Governo Federal adquirisse um imóvel próprio. O evento de inauguração foi marcado por uma sessão
solene, que contou com a presença de deputados, senadores, representantes do Tesouro Nacional,
inspetor da região militar, comissões de associações, professores e pessoas consideradas importantes
no meio social da capital baiana (ESCOLA ..., Diário de Notícias, 20 jun. 1910).

Seguiu-se à risca as determinações do decreto, passando a escola a admitir menores entre 10 e 13
anos, que não apresentasse doença contagiosa ou algum problema  que o impossibilitasse de aprender
o ofício. Privilegiava-se o candidato destituído de recursos, cuja atestação ficaria a cargo de uma pessoa
idônea indicada pelo diretor, dispensada consulta quando o mesmo tivesse conhecimento da situação
financeira do candidato. (APRENDIZES ..., Diário de Notícias, 14 out. 1909)

A Escola iniciou suas atividades com as oficinas de sapataria, alfaiataria, encadernação, marcenaria
e ferraria. Foram matriculados 40 alunos ao total. O curso oferecido foi de nível primário, devendo os
alunos que não soubessem ler, escrever e contar freqüentar aulas no noturno para serem alfabetizados.
Exigia-se também habilidade em desenho, e a Escola também disponibilizava aulas à noite para quem
necessitasse desse conhecimento específico.  (APRENDIZES ..., Diário de Notícias, 14 out. 1909)

No decurso do ano de 1910, os jornais já noticiavam a aquisição de prédio, ao Largo dos Aflitos,
que deveria sediar a Escola de Artífices em Salvador. Ao final do mesmo ano, o Engenheiro Militar José
Pires de Carvalho e Albuquerque fora encarregado de projetar e dirigir as obras de adaptação do edifí-
cio, tornando-o adequado a uma escola profissional. A oficialização da cessão do prédio à Escola, po-
rém, só veio em 18 de maio de 1911, por aviso do Ministério da Guerra.

Em janeiro de 1912, o Engenheiro J. P. de Carvalho e Albuquerque entregou o prédio ao Dr. Accacio
Manoel Campos França, então Diretor da Escola de Artífices, podendo a Escola ser transferida às novas
instalações. Estas possuíam um edifício principal e dependências, separadas do primeiro por um pátio.
No cômodo principal, encontrava-se o Salão Nobre (para recepção e exposição dos artefatos), a sala de
administração, almoxarifado, arquivo, duas salas para aulas, alfaiataria, encadernação, e residência do
diretor. As dependências foram compostas por três chalés destinados às oficinas de ferraria, sapataria e
carpintaria, e mais um pavilhão destinado ao banheiro. O ano letivo de 1912 transcorreu aí acomodado
(ESCOLA ..., Diário de Notícias, 5 jan. 1912a).

Na fachada desse edifício destacava-se ao alto o escudo com as armas da República e os símbolos
das artes que “a alta administração do país carinhosamente distribui aos menos favorecidos da fortuna”
(ESCOLA..., Diário de Notícias, 05 de jan. 1912a) Percebe-se, através das palavras do articulista do Diário
de Notícias, que a concepção de criação da Escola de Artífices associada a um ato de generosidade, de
um gesto de grandiosidade do governo republicano para com a população carente, não estava restrito à
elite brasileira.



36

Cem anos de educação profissional no Brasil

No dia 21 de dezembro de 1912, foi realizada no Salão Nobre da Escola uma cerimônia que visava
confraternizar o encerramento letivo das aulas, das oficinas, expor os artefatos produzidos nas oficinas,
premiar os alunos que mais se destacaram e, ainda, inaugurar os retratos dos Srs. Barão do Rio Branco,
Marechal Hermes da Fonseca, José Joaquim Seabra, Nilo Peçanha, Pedro de Toledo e Rodolpho Miranda
(ESCOLA..., Diário de Notícias, 26 dez. 1912b). Uma verdadeira apoteose republicana. A exposição do
material produzido pelos alunos nas oficinas no Salão Nobre cumpria o proposto no Decreto de Nilo
Peçanha, e pode ser caracterizado, como preconiza Queluz (2000 apud GOMES, 2003, p. 59), como uma
“[...] obrigatoriedade que cumpria o papel de propagação da ética republicana do trabalho e de conexão
com a concepção das exposições como centros de transmissão de conhecimento técnicos e de culto a
mercadoria”.

O então Governador do Estado, José Joaquim Seabra, foi convidado pelo Diretor  Accacio Manoel
Campos França para presidir a sessão solene e entregar os prêmios aos alunos em destaque. Em seu
discurso de agradecimento, o governador colocou-se solidário à causa, “salientando […] a alta impor-
tância deste estabelecimento de ensino no desenvolvimento industrial da nossa prezada Bahia” (ESCO-
LA..., Diário de Notícias, 26 dez. 1912b). Conclui o discurso comprometendo-se a auxiliar no que fosse
possível para que a Escola na Bahia não ficasse aquém de suas congêneres Brasil a fora. Efetivamente, o
Governo do Estado nunca prestou qualquer subsídio à Escola de Aprendizes Artífices da Bahia.

Ao passar o tempo, as adaptações feitas no prédio ao Largo dos Aflitos não mais satisfaziam as
necessidades da Escola, cogitando-se então a possibilidade de se construir um edifício exclusivamente
com o fim de abrigá-la. Em 02 de julho de 1923 lança-se a pedra fundamental para a construção desse
novo prédio, cujas obras iniciam-se no ano seguinte, em terreno próximo ao Largo do Barbalho. A
elaboração do plano geral de reforma da Escola foi de autoria do Professor e Engenheiro João Luderitz.
A transferência da Escola para as novas instalações dá-se sob a Direção do Eng. Lycerio Alfredo Schreiner,
em 1º de maio de 1926, tendo sua inauguração acontecido somente no mês de novembro, permanecen-
do até hoje, enquanto Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia2 (PINHO, 1989).

Durante os anos de 1920 o desempenho das Escolas de Artífices é colocado em xeque de uma
maneira mais incisiva. O ensino técnico sentiu o primeiro sopro dos ventos reformistas anteriormente,
em fins da década de 19103, mas foi a partir de 1921, com a Remodelação do Ensino Profissional Técni-
co, que pretendia um padrão de produtividade industrial, que se pensou um modelo de escola técnica

2O prédio original passou por diversas descaracterizações (reformas e ampliações), até ser finalmente demolido em 1962, apesar
das manifestações dos professores e funcionários. A partir daí não mais se visualizam quaisquer resquícios da primeira constru-
ção da sede da Escola de Artífices, mas marcou-se definitivamente o bairro do Barbalho como o endereço da escola profissional
da Bahia.

3 As Escolas de Aprendizes Artífices sofreram uma reestruturação com a instituição do Decreto n. 13064, de 12 de junho de 1918.
Embora apresentasse algumas novidades, a exemplo da criação de cursos noturnos para um público externo à Escola e com idade
acima dos 16 anos, o regulamento reforçou os mecanismos de controle social presentes na instituição desde sua criação. Através
do relatório do mesmo ano, podemos evidenciar as permanências ideológicas que nortearam a criação da Escola: “[…] crianças
órfãs de pais vivos impelidos à ociosidade, ao vício, à prática de atos nocivos e condenáveis por predisposição instintivas que por
culpa dos próprios pais, assegurar-lhe uma atmosfera oxigenada por sentimentos bons, prendê-los à fecundidade da terra ou
habituá-los […] na oficina para a prática de uma profissão.” (RELATÓRIO, 1918 apud GOMES, 2003, p. 64). Outra medida tomada
pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio visando promover melhoramentos na qualidade dos serviços prestados pela
Escola foi a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, que tinha por objetivo formar professores para ministra-
rem aula nas Escolas de Aprendizes Artífices. A mesma não alcançou o objetivo, funcionando até 1937 (GOMES, 2003).
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que, ancorada num conceito educacional inovador, propunha uma metodologia “moderna e eficiente”
(QUELUZ, 2000 apud GOMES, 2003).

O diagnóstico apresentado nos relatórios nos primeiros anos da década de 20 não era nada anima-
dor, falando-se num panorama geral. João Luderitz, engenheiro e professor, que ganhou notoriedade
nacional quando gestor do Instituto Parobé (Porto Alegre), apontou a evasão como causa do estado
vegetativo em que se encontravam as Escolas de Artífices. Esta, por sua vez, tinha nos pais dos alunos
sua causa. Luderitz pregava que havia um desinteresse pela formação técnica propriamente dita, o que
levava os pais a retirarem seus filhos da escola tão logo estes cumpriam o ensino elementar. A leitura
que Queluz (2000 apud GOMES, 2003) faz da situação é diversa, atribuindo à necessidade de “ganhar a
vida” a causa da evasão logo que os alunos obtinham um conhecimento mínimo do ofício (GOMES,
2003).

Duas preocupações rondavam o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico (1920-
30)4 nos seus primeiros anos de existência: a frequência dos alunos e a produtividade das escolas.
Inspirando-se nas ideias de Luderitz, tomaram-se medidas para fazer frente aos problemas colocados:
para tentar conter a evasão, adotou-se a obrigatoriedade da frequência como condição para manter-se
o vínculo com a Escola, e introduziu-se a merenda escolar (1922)5. Para atuar no quesito produtividade,
estabeleceu-se em 1926 a ‘Consolidação das Escolas de Aprendizes Artífices’ que, como a própria deno-
minação sugere, buscou estabelecer um padrão nas Escolas, que ia desde a unificação dos currículos
(que não existia) até a determinação de procedimentos orientados à produtividade. A “[...] escola como
fábrica, a fábrica como escola”, eis o sentido da reforma, segundo Queluz (2000 apud GOMES, 2003)6.

Antes, porém, de adentrar nas questões específicas ao dispositivo de 1926, faz-se necessário que
alguns dados a respeito da frequência dos alunos na Escola de Aprendizes Artífices da Bahia sejam
apresentados. Das primeiras matrículas da Escola em 1910 até o ano de 1925, ano imediatamente ante-
rior ao da Consolidação, foram matriculados 1.622 alunos, com 617 evasões (sem contar com o ano de
1910). Suprimindo-se os anos de 1910, por ausência de dados, e 1925, por um percentual de 65% de
evasão (muito acima da média), tivemos uma média de frequência de 71% entre os anos de 1911 e 1924,
chegando ao pico de 96% para o ano de 1916 (ANEXO A).

Comparando esses dados com as informações referentes ao panorama nacional, que apontava a
evasão como a causa da improdutividade e do consequente fracasso das Escolas de Artífices (GOMES,
2003), a Escola da Bahia pode ser considerada exceção, ou seja, em nosso estado a evasão não se
constituía um problema. Existia então uma consciência coletiva sobre a importância do ensino profissi-
onal? Os alunos não passavam por necessidades financeiras, ou não se tinha oportunidade de trabalho
que justificasse a saída dos mesmos antes da conclusão do curso? A literatura sobre a sociedade

4 Criado pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Ildefonso Simões Lopes, inicialmente (durante o ano de 1920) com o
nome de Comissão de Remodelação do Ensino Profissional Técnico.

5 Por causa da merenda oferecida na Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, esta ganhou o apelido de escola do mingau.

6 A partir das ideias apresentadas por Luderitz e no calor das discussões a respeito da reestruturação do ensino profissional
técnico, o deputado Fidélis Reis apresentará à Câmara Federal, em 1922, em projeto de lei que institui a obrigatoriedade do
ensino técnico a todos os jovens. O que está aí embutido é a criação de uma mentalidade que dissociasse o desenvolvimento de
trabalho técnico à condição social, ou seja, que o trabalho técnico deixasse de ser ofício das classes menos favorecidas. Para
conhecer os detalhes e as repercussões desse projeto, ver: Uma nova ética do trabalho nos anos 20: Projeto Fidelis Reis. Série
documental/Relatos de Pesquisa, n. 33, jul 1995 de autoria de Manoel Jesus Araújo Soares.
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soteropolitana nas primeiras décadas da República nos faz crer que a Escola de Aprendizes Artífices da
Bahia representava uma alternativa de sobrevivência.

O ano em que a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia transfere-se para o Largo do Barbalho e no
qual há a criação da ‘Consolidação das Escolas de Aprendizes Artífices” foi o mesmo, 1926. O plano de
construção do prédio que passaria a sediar a escola na Bahia foi proposto por João Luderitz (como já
mencionado), o mesmo engenheiro cujas ideias inspiraram o Serviço de Remodelação do Ensino Profis-
sional Técnico, o que fez com que as primeiras instalações propriamente ditas desta escola fossem por
elas influenciadas.

A Consolidação vai trazer a ideia de industrialização para as escolas. Com esse dispositivo, os
diretores eram autorizados a aceitar encomendas, tanto de instituições públicas como privadas, poden-
do auferir renda de dois modos distintos: através da venda de artefatos confeccionados pelos alunos, ou
por meio do aluguel das oficinas, espaço físico ou maquinário, nas horas vagas. Duas razões motivaram
essa industrialização, uma relacionada à questão técnica e a outra de ordem econômica: a primeira
pretendia oferecer ao aluno um ambiente em que ele desenvolvesse suas atividades com uma postura
profissional, funcionando assim como uma simulação do que ele encontraria quando fosse exercer o
ofício escolhido; do ponto de vista econômico, a escola obteria ganhos materiais, através da manuten-
ção do aluno na escola, pois este seria remunerado pelo seu trabalho – e isso influenciaria diretamente
na produtividade, e com o correspondente a 20% sobre o custo da encomenda7 (CUNHA, s/d).

Queluz (2000 apud GOMES, 2003) defende que a industrialização causou impacto positivo na
produção da maioria das escolas, o que Cunha (2000 apud GOMES, 2003) pondera, alertando que só se
poderia afirmar categoricamente o sucesso dos resultados confrontando os dados referentes à despesa,
produção e renda anuais das escolas, o que não é possível devido à ausência dos números relacionados
à despesa. Através dos dados de renda e produção da Escola de Artífices da Bahia entre os anos de 1910
e 1934, podemos inferir que houve sim um crescimento significativo da produção a partir de 1926,
embora nem sempre houvesse um crescimento correspondente na renda auferida no mesmo ano. Ainda
que não possamos confrontar esses números com os valores correspondentes às despesas do período,
a fim de conhecer o impacto no resultado, é possível concluir que o objetivo de industrialização das
Escolas de Aprendizes Artífices na Bahia foi alcançado (ANEXO D).

Outra mudança ocorrida a partir desse período foi o aumento do número de alunos matriculados
na escola da Bahia. Entre os anos de 1910 e 1925, o número máximo de matrículas feitas foi 196, em
1912, mas, a partir de 1926 (até 1933), esses números aumentaram em ordem crescente: 350 a 450
(ANEXO C).

Para se chegar a um aumento da produção através da associação da escola a uma fábrica, foi
preciso uma reestruturação do currículo e uma mudança de concepção do ensino profissional técnico.
Uma medida inovadora que o serviço de Remodelação do Ensino Profissional adotou foi a valorização
da disciplina de Desenho, fundamental para que o aluno conseguisse expressar as ideias acerca do
objeto a ser fabricado. Está aqui introjetada uma percepção embrionária de que o profissional técnico
deve ter habilidades para além do manual, devendo ser capaz de interpretar o processo produtivo,
fazendo projeções (CUNHA, s/d).

7 Os contramestres também recebiam um valor dos serviços prestados, este sobre o resultado do trabalho fora das horas regula-
mentares.
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Do ponto de vista do currículo, o dispositivo de 1926 propôs uma reforma que fosse seguida por
todas as escolas do país, de modo a existir um sistema de ensino que fosse capaz de formar um egresso
com um perfil mais técnico, embora fossem diplomados em oficiais artífices. O curso profissional au-
mentou para seis anos: nos três primeiros anos, os alunos se preparavam para o curso seguinte (dois
anos de alfabetização ou complemento do curso primário, realizando trabalhos em couro e tecido, e
desenvolvendo trabalhos em madeira, metal e massa plástica no terceiro ano); nos três anos seguintes,
chamado curso técnico-profissional, os alunos escolhiam uma especialização. Os requisitos para admis-
são sofreram alteração somente no relativo à idade máxima, que passou a ser de 16 anos (CUNHA, s/d).

Inspirado nas ideias de Luderitz, organizou-se os ofícios em seções, que agrupariam oficinas afins,
proporcionando ao aluno o conhecimento dos mecanismos de outros ofícios além do seu. As seções
foram as seguintes: Seção de Trabalhos de Madeira; Seção de Trabalho de Metal; Seção de Artes Decora-
tivas; Seção de Artes Gráficas; Seção de Arte Têxtil; Seção de Trabalho de Couro; Seção de Fabrico de
Calçados; Seção de Fabrico de Vestuário; Seção de Atividades Comerciais (GOMES, 2003).

Nem todas as escolas acolheram todas essas seções; a Escola de Aprendizes da Bahia, por exemplo,
organizou-se em quatro seções: Seção de Trabalho de Metal, Seção de Trabalho de Madeira, Seção de
Artes Gráficas e Seção de Artes Decorativas, que abrigaram 12 oficinas, quais sejam, mecânica, serralhe-
ria, fundição, modelos de fundição, tyipografia, encadernação phototechnica, marcenaria, carpintaria,
vimaria, alfaiataria e sapataria (ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DA BAHIA, 1934)8.

Com o passar dos anos, a preocupação com a preparação técnica vai aumentando em detrimento
à elementar. Em chamada de matrícula da Escola de Artífices da Bahia para o ano de 1934, além da
documentação de praxe, consta um destaque para o exame de admissão, que preteriria os que apresen-
tassem conhecimento menor, e teriam preferência para a matrícula, sendo dispensados do exame, os
candidatos que exibissem certificado de conclusão de curso primário em escola do Estado ou equivalen-
te (ESCOLA.... A Tarde, 5 jan. 1934).

A década de 1930 vai vivenciar uma série de mudanças no que diz respeito aos aspectos educaci-
onais, sobretudo ensino profissional, influenciadas pelo cenário político nacional. A partir do ano 1930,
a ordem política no país vai sofrer um redirecionamento com a assunção da presidência por Getúlio
Vargas. Os debates historiográficos a respeito da trajetória política desse estadista são muitos e contro-
versos, mas as posições a respeito da importância que o quesito industrialização assumiu em sua agen-
da governamental são convergentes. O presidente assumiu a missão de promover diretamente a
industrialização do Brasil e isso refletiu na atuação do mesmo na seara do ensino técnico industrial.

Criou o Ministério da Educação e Saúde, e no ano seguinte, 1931, a Inspetoria do Ensino Profissi-
onal Técnico, com o encargo de direcionar, orientar e fiscalizar essa modalidade de ensino. Em 1934,
essa passa a Superintendência do Ensino Profissional, vinculada diretamente ao Ministro de Estado. No
mesmo ano, Gustavo Capanema assume o Ministério da Educação e Saúde, adotando, em sintonia com
o governo federal, uma política centralizadora. Expede-se, no decorrer dessa década e nos primeiros
anos dos 40, uma série de medidas legais que vão regulamentar e ressignificar a instituição de ensino
técnico no Brasil. Em 1937, as Escolas de Aprendizes Artífices passaram a ser denominadas Liceus Indus-
triais e, em 1942, Escolas Técnicas. Encerrando-se assim o ciclo de vida da Escola de Aprendizes Artífi-
ces da Bahia (Meireles, 2007).

8 O Diário de Notícia de 29 de janeiro de 1930 noticia que o número 55 da Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia foi
feito na Seção Gráfica da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia.
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Considerações Finais

A Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, mesmo não se sobressaindo como uma escola de forma-
ção de mão-de-obra para indústria, ainda que não tenha engrossado de modo significativo as fileiras do
proletariado baiano, caracterizou-se como o ponto de partida para uma instituição que se tornou refe-
rência em ensino profissional técnico no estado, que agora se renova através do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia.
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ANEXO A – Estrutura Social: Salvador 1920

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral e Estatística.

Recenseamento do Brasil realizado em 1º de setembro de 1920. v. IV (5ª parte – População)

p. 362-363 (apud CASTELLUCCI, 2001, p. 18)

* inclui os 1.538 operários do setor de extração

** inclui os trabalhadores do Centro Telefônico de Salvador, controlado pela iniciativa privada.
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ANEXO B - Estrutura Ocupacional da Classe Operária: Salvador 1920 (Censo Populacional)

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral e Estatística.

Recenseamento do Brasil realizado em 1º de setembro de 1920. v. IV (1ª parte – População) p. 52-53; v. IV

(2ª parte – População) p. 6; v. IV (5ª parte – População) p. 362-363  (apud CASTELLUCCI, 2001, p. 23).
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ANEXO C – Matrícula e Frequência da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia 1910-1933

FONTE: ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DA BAHIA,1934

Nota: (*) STMe – Seção de Trabalhos de Metais (só ferraria até 1925) / STMa – Seção de Trabalhos de Madeira (só marcenaria

até 1925) / SAG – Seção de Artes Gráficas / SAD – Seção de Artes Decorativas.
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ANEXO D – Renda e Produção da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia
(em Contos de Réis – Rs.)

FONTE: ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DA BAHIA, 1934.
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O ensino industrial, desde o início do século XX até o Estado Novo, foi visto como uma “forma de
 educação caritativa” dedicada a tirar da miséria os pobres, os desvalidos da sorte e marginalizados

para levá-los a exercer funções técnicas de nível baixo e médio no modo de produção. Esses indivíduos,
assinala Kuenzer (1991), sem condições de ingressar no sistema regular de ensino, seriam a clientela dos
cursos de qualificação profissional, de intensidade e duração variáveis, e esses cursos pretendiam ofere-
cer a aprendizagem necessária aos cursos técnicos.

Assim, o Governo Federal criou os primeiros cursos profissionais no ano de 1909, com as escolas
de aprendizes e artífices, subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O surgimento
dessas escolas não estava relacionado ao desenvolvimento industrial que, no início do século, era muito
incipiente.

Com a implantação do Estado Novo, em 1937, a industrialização foi uma questão relevante, uma
meta a ser atingida, havendo preocupação com a formação da força de trabalho. A Constituição de 1937
determinava a qualificação das “classes menos favorecidas”, explicitada no seu art.129:

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria da educação o
primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissio-
nal e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É
dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar na esfera 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, como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes
serem concedidos pelo poder público. (BRASIL, 1937)

Pelo dispositivo constitucional, o Estado autoritário tinha o dever de se responsabilizar pelas
escolas pré-vocacionais e profissionais para as camadas menos favorecidas da população, bem como
ficava instituída a cooperação entre o Estado e a indústria. Se a Constituição determinava o ensino
profissional como aquele destinado aos mais pobres, “[...] estava o Estado instituindo oficialmente a
discriminação social, através da escola. E fazendo isso, estava orientando a escolha da demanda social
de educação.” (ROMANELLI, 1980, p.153).

Fernando de Azevedo, educador, integrava o movimento renovador da década de 1920, travando
conflitos com grupos reacionários. Apesar disso, considerou a nova carta Constitucional democrática.
Nas suas palavras:

[...] a Constituição de 1937, rompendo com as tradições intelectuais e acadêmicas do país erigindo à cate-
goria de primeiro dever do Estado o ensino técnico e profissional, pode-se considerar a mais democrática
e revolucionária das leis que se promulgaram em matéria de educação. Revolucionária não só nos objeti-
vos que teve em vista, de educar a mocidade pelo trabalho, como também nos meios que adotou para

* Doutora em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. Professora
da Faculdade de Educação da Bahia, UFBA.
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atingi-los, e que constituíram transformação radical na estrutura do ensino profissional, pela ligação orgâ-
nica da teoria e da prática, assegurada pela aplicação imediata das lições de laboratório, pela organização
de trabalho, nos campos e nas oficinas, e pela colaboração obrigatória, das indústrias e do estado, na
preparação dos operários qualificados. (AZEVEDO, 1996, p. 675, grifo nosso)

Contudo, cabe reafirmar que a política educacional do Estado Novo fortaleceu a separação entre o
trabalho manual e intelectual, estabelecendo uma correlação entre a estrutura escolar e a divisão social
do trabalho, na medida em que o ensino secundário destinava-se à formação das elites condutoras e o
ensino profissional à preparação das camadas menos favorecidas e subordinadas à condução, ou seja, da
massa a ser conduzida.

A partir desse momento, as antigas escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em
Liceus Industriais, dando início a um amplo plano de edificações. No ano de 1937, a Escola de Aprendi-
zes e Artífices da Bahia passou a ser denominada Liceu Industrial de Salvador por determinação da Lei n.
378, de 13 de janeiro de 1937.

O ensino profissional não possuía normas gerais para todo o país; a regulamentação das escolas
federais ficava a cargo da União, e as instituições estaduais, municipais e particulares se orientavam por
normas regionais.

Neste sentido, Cunha (2000a, p. 35) salienta que “[...] até dezembro de 1941, a organização do
ensino industrial no Brasil era bastante diversificada e confusa”. Os cursos técnicos funcionavam, mas os
diplomas expedidos não eram reconhecidos pelas autoridades educacionais, o que ocasionava uma
situação bastante incômoda para as instituições que ofereciam esses cursos. “A pressão exercida pelos
alunos e egressos, bem como pelos estabelecimentos para que reconhecessem esses cursos foi um fator
que conduziu a organização do ensino técnico industrial”. (CUNHA, 1977, p. 60)

Com o intuito de sanar a situação, o Ministro de Educação, Gustavo Capanema, constituiu uma
comissão para elaborar um projeto de diretrizes para o ensino industrial e, no ano de 1941, a comissão
concluiu o previsto anteprojeto de lei e, no ano de 1942, foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino
Industrial – Decreto-lei n. 4 072, de 30 de janeiro de 1942 – que trouxe uma inovação para todo o
ensino profissional e passou a constituir o ensino de nível médio.

Comentando sobre a mudança de nível do ensino industrial, Fonseca (1986, p. 10) assinala que
esse ensino

[...] deixava de pertencer ao grau primário, situando-se no mesmo nível que o secundário. Enorme passo
fora dado; subira de categoria o ensino industrial. Esta providência permitiria a sua articulação com outras
modalidades de ensino [...], que estabelecia a garantia do ingresso em escolas superiores diretamente
relacionadas com cursos concluídos, aos portadores de diploma de um curso técnico.

Cunha (2000a) salienta que o deslocamento tinha a principal função de possibilitar à própria esco-
la primária selecionar os alunos mais “educáveis”. Anteriormente à lei orgânica, as escolas de aprendi-
zes artífices selecionavam os alunos provavelmente menos “educáveis” em razão da sua condição social/
cultural, mas após essa legislação, ainda que o ensino industrial recrutasse os piores dentre os concluintes
do ensino primário, esperava-se que seu rendimento fosse superior ao dos “desvalidos” da situação
anterior. Tal situação ocorria em razão do crescimento das escolas primárias mantidas pelos estados e
municípios.
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Apesar de a lei orgânica não explicitar que o ensino industrial era destinado aos pobres, como
ocorreu na Carta Constitucional, isto não significava que sua marca deixava de orientar-se para as cama-
das menos favorecidas, visto que o trabalho manual na sociedade brasileira continuava a ser
desprestigiado, e a dualidade entre trabalho intelectual e trabalho manual permaneceu com a promul-
gação da lei orgânica do ensino secundário, que explicitava ser o ensino destinado à formação das elites
condutoras do país.

A lei orgânica estabeleceu que o ensino industrial compreendia dois ciclos de estudos. O 1º ciclo
compreendia as seguintes ordens de curso:

a) cursos industriais – eram ministrados nas escolas industriais, tinham duração de quatro anos
e eram destinados ao ensino completo de um ofício cujo exercício requereria uma formação
profissional mais longa;

b) cursos de mestria - tinham a duração de 2 anos e a finalidade de oferecer aos diplomados nos
cursos industriais a formação necessária para o exercício da função de mestre. Os cursos de
mestria não foram muito aceitos pelos candidatos egressos dos cursos industriais e a maioria
preferia matricular-se nos cursos técnicos. Além disso, a indústria não aceitava bem os que se
apresentavam para trabalhar com o diploma de mestre;

c) cursos artesanais – tinham uma duração reduzida (um ou dois anos) e destinavam-se ao ensi-
no de um ofício. Fonseca (1986, p. 15) informa que “nenhuma escola federal fez funcionar
cursos artesanais”;

d) cursos de aprendizagem – eram voltados para ensinar um ofício aos aprendizes dos estabele-
cimentos industriais, em período variável e horário reduzido. O ensino de ofícios, assinala
Cunha (1977), exigia formação profissional e era obrigação dos empregadores para com os
aprendizes a seu serviço.Os aprendizes deviam frequentar os cursos em horário de trabalho,
não havendo prejuízo salarial. A duração era de 1 a 4 anos . Esses cursos de aprendizagem
foram objeto de uma outra lei que criou o Serviço Nacional da Aprendizagem dos Industriários
- SENAI – e eram mantidos pelas indústrias sob administração das associações patronais e
supervisão do Governo Federal.

Vale salientar que os cursos de mestria e de artesanato tiveram pouca duração ou não funciona-
ram.

O segundo ciclo compreendia duas modalidades de cursos:

a) cursos técnicos - destinados ao ensino de técnicas para funções de caráter específico na in-
dústria, com duração de três ou quatro anos;

b) cursos pedagógicos - voltados para a formação de magistério e do pessoal administrativo
peculiares ao ensino industrial. Compreendiam as seguintes modalidades de ensino: didática
do ensino industrial e administração do ensino industrial. Esses cursos só foram instalados
em 1952, significando que a formação do professor para o ensino industrial começou tarde,
questão que se agravou quando o Ministério da Educação mandou demolir o prédio da Escola
de Artes e Ofícios Venceslau Brás para, no terreno, construir a Escola Técnica Nacional. So-
mente no ano de 1952 veio a funcionar pela primeira vez um curso Pedagógico, o de Didática.



50

Cem anos de educação profissional no Brasil

A formação do professorado para o ensino industrial foi um problema: se anteriormente a
1937 não existia escola voltada para formar pessoal docente para o ensino industrial, depois
a situação piorou, pois nada foi feito para sanar esse grave problema. Fonseca (1986, p. 138-
139) afirma que

[...] pode-se, pois, dizer que em matéria de formação de professores para o ensino industrial houve um
retrocesso [...]. É triste, pois, ter-se de verificar que, infelizmente, em matéria de formação de professores
para o ensino industrial, o Brasil parou sua atividades durante dois lustros e que esse período correspondeu,
justamente, ao grande surto que entre nós, tomou aquele ramo de educação, sendo assim, fácil de verificar-
se o enorme prejuízo resultante para a formação profissional da nossa juventude.

Os currículos dos cursos industriais de mestria e técnicos foram organizados com as disciplinas de
cultura geral, as disciplinas de cultura técnica e os estágios.

As disciplinas de cultura geral para os cursos industriais eram Português, Matemática, Ciências
Físicas e Naturais, Geografia do Brasil e História do Brasil; para os cursos de mestria, apenas Português
e Matemática.

Com relação ao estágio, Cunha (1977) salienta que era o período não determinado de trabalho na
indústria e ocorria sob a supervisão do professor. Embora não fosse obrigatório, as escolas deviam ter
o intento de conseguir o estágio para os alunos. Os currículos dos cursos pedagógicos determinavam a
presença de disciplinas de caráter didático. “A carga horária prevista de 36 a 44 horas semanais de
atividades escolares para todos os cursos, com exceção para o curso de aprendizagem.” (CUNHA, 1977,
p. 68)

A admissão para o curso técnico tinha as seguintes exigências:

a) conclusão do primeiro ciclo de qualquer ramo do ensino de segundo grau;
b) capacitação física e mental para os trabalhos escolares que deviam ser realizados;
c) aprovação nos exames vestibulares.

O ingresso nos cursos superiores pelos concluintes do curso técnico industrial não era fácil, uma
vez que tais concluintes só podiam matricular-se nos cursos superiores diretamente relacionados com o
curso técnico concluído. Cunha (1983, p. 462) afirma que

[...] a pretensão do concluinte de um curso técnico industrial de cursar uma faculdade era desincentivada
pela exigência de vinculação entre a especialidade cursada no técnico e a pretendida no curso superior. Por
exemplo, o técnico industrial que tivesse feito o curso de eletrotécnica só poderia se candidatar a um curso
de engenheiro eletricista. O que tivesse concluído o curso técnico pedagógico poderia se candidatar, tam-
bém, à seção de pedagogia das faculdades de filosofia.

Essa vinculação não trouxe os benefícios esperados pela limitação que a lei orgânica imprimiu aos
egressos dos cursos técnicos, o que significava reprimir a demanda originária das classes menos
favorecidas para o ensino superior.

A rede de estabelecimentos de ensino era variada, e a lei orgânica classificava os estabelecimentos
de ensino industrial em quatro tipos: escolas técnicas, escolas industriais, escolas artesanais, escolas de
aprendizagem. Eram escolas técnicas quando ministrassem um ou mais cursos técnicos; industriais,
voltadas para ministrar um ou mais cursos industriais; artesanais e de aprendizagem, se destinadas a
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oferecer um ou mais cursos artesanais e de aprendizagem. Segundo Cunha (2000a, p. 101), “[...] a ‘lei’
orgânica distinguia com nitidez as escolas de aprendizagem das escolas industriais. Estas eram destina-
das aos menores que não trabalhavam, enquanto as outras, pela própria definição de aprendizagem, aos
que estavam empregados”.

No ano de 1945, com a queda do Estado Novo e início do processo de redemocratização do país,
os educadores do grupo dos renovadores se movimentaram para propor alterações na política educaci-
onal, dentre elas maior articulação e equivalência entre os diversos níveis de ensino. Era necessário que
a lei orgânica do ensino industrial fosse alterada tendo em vista dois objetivos: “[...] a equivalência entre
os ramos de ensino profissional e secundário e a eliminação da dualidade” (SANTOS, 2000, p. 218).
Durante a década de 50, algumas modificações foram introduzidas na lei orgânica.

Uma medida inicial foi a aprovação da Lei n. 1.076 de 31 de março de 1950, que admitia que os
alunos concluintes do primeiro ciclo do ensino industrial, comercial e agrícola pudessem ingressar no
ensino colegial, clássico ou científico (desde que realizassem exames das disciplinas não estudadas
naquele curso), e integrantes do currículo do curso secundário, primeiro ciclo. Pouco tempo depois, a
Lei 1821 de 12 de março de 1953 tornou os cursos profissionais equivalentes ao curso secundário, e os
concluintes das diversas modalidades do ensino profissional só podiam ingressar no ensino superior se
realizassem as adaptações necessárias.

No ano de 1959, o ensino industrial sofreu novo processo de reforma através da Lei 3.552 de 16 de
fevereiro, que acabou com a multiplicidade de cursos industriais básicos, e criou um curso com o obje-
tivo de fornecer uma fundamentação geral com poucas noções de ofícios. E nesse projeto surgiu o
Ginásio Orientado para o Trabalho, objetivando educação  para o trabalho. Começaram a ser criadas
instituições de ensino com objetivos profissionalizantes. A educação tornou-se muito atrelada à forma-
ção de mão-de-obra para o mercado de trabalho; assim, a concepção educacional era tecnicista, funda-
mentada na teoria de capital humano.

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 4.024/61, “[...] manifestou pela pri-
meira vez na história da educação brasileira, a articulação completa entre os ensinos secundário e
profissional, permitindo [...] o ingresso em qualquer curso do ensino superior para qualquer aluno que
tivesse concluído o ramo secundário ou profissional [...] (SANTOS, 2000, p. 218-219).

Apesar de a equivalência ter sido uma conquista, a dualidade entre os níveis secundário e profissi-
onal permaneceu, pois a cultura de desvalorização do trabalho manual já estava muito enraizada na
sociedade brasileira e a legislação, por si só, jamais pôde eliminá-la.

Durante a década de 60, o governo implementou uma política educacional voltada para a forma-
ção de mão-de-obra, criou vários programas com esse objetivo, o que culminou, no inicio de 1970, com
a lei 5692/1971, em 11 de agosto, instituindo a profissionalização compulsória no segundo grau.

As escolas técnicas, ao longo do período, foram ganhando prestígio, principalmente, junto ao
empresariado. Nos anos 60 e 70, os técnicos por ela formados foram absorvidos pelas empresas estatais
ou privadas. A partir de então, o crescimento das matrículas nessas instituições ocorreu de forma acele-
rada, o que possibilitou a colocação de grande número de técnicos no mercado de trabalho.
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A Escola Técnica da Bahia: suas ações frente às
políticas de educação profissional

A história dessa instituição mostra as mudanças que ocorreram ao longo da sua trajetória. Surgiu
no início do período republicano, com a denominação de Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, pelo
Decreto n.7.566, de 23 de setembro de 1909. Foi inaugurada alguns meses depois, a 2 de junho de
1910, ocupando provisoriamente o edifício do Centro Operário, situado no Largo do Aflitos. Aí funcio-
nou até 1926, quando, a 1º de maio, foi transferida para um novo edifício, situado próximo ao Largo do
Barbalho.

Nos primeiros anos de funcionamento da escola, o assistencialismo marcava o ensino profissional
baiano, conforme explicitam as palavras de Pinho:

Naquele tempo de atividades industriais precárias, a situação econômica da Bahia era considerada de
“involução industrial”. Neste contexto, a proposta profissionalizante da Escola inaugurada se revestia de
um caráter industrial doméstico. Era a Escola do mingau - a dos deserdados, a da sobrevivência biológica
imediata (PINHO, 1989, p. 6).

Fartes (1994) assinala que os ofícios ensinados atendiam à população de baixa renda, a quem era
reservado o trabalho manual, e à escola cabia o amparo alimentar, daí ser denominada pela população
de “Escola do mingau”.

Essa situação encontra uma de suas explicações na economia baiana, caracterizada como agrário-
mercantil, voltada para o mercado externo, com presença do trabalho semi-escravo que substituiu o
trabalho escravo. No início da República, o desenvolvimento industrial baiano era reduzido. Para expli-
car os motivos desse atraso em relação aos estados do sul, Tavares (2001) salienta que o começo deve
ser visto como reflexo das condições socioeconômicas do estado da Bahia, marcadas pela “[...] continui-
dade do complexo contraditório trabalho, [coexistência entre] trabalho assalariado e trabalho semi-
escravo e na manutenção da grande propriedade da terra (TAVARES, 2001, p. 367).

No ano de 1904, o desenvolvimento industrial baiano estava representado pela existência de

[...] 104 manufaturas, algumas vultosas quanto ao seu capital e número de trabalhadores, como as de
fiações, tecelagens, fábricas de chapéus e de calçados [...] [e] a maior parte delas se destinava a produzir
artigos que só podiam ter procura no escasso grupo superior das populações urbanas [...] (AZEVEDO; LINS,
1969, p. 191).

Diante desse panorama, as autoridades viam a necessidade de promover o crescimento do ensino
profissional no Estado. No período imperial, o ensino dos ofícios estava a cargo da Casa Pia, do Colégio
dos Órfãos de São Joaquim e do Liceu de Artes e Ofícios, tais instituições destinadas aos pobres, aos
órfãos e aos desamparados. Ao final do Império e início da República, Fonseca (1986) afirmava  que o
panorama do ensino profissional na Bahia era triste. No Liceu de Artes e Ofícios funcionavam quatro
oficinas, com poucos alunos inscritos e, na Casa Pia e no Colégio dos Órfãos de São Joaquim, o ensino
oferecido era escasso nos ramos de alfaiataria e sapataria, realizados para o próprio uso dos alunos.

No início do Estado Novo, ano de 1937, o Ministro Gustavo Capanema reformou o Ministério da
Educação e Saúde Pública, dando-lhe uma estrutura bipartida e denominação condizente com sua fina-
lidade distinta: Ministério da Educação e Saúde e Escolas de Aprendizes Artífices, mantidas pela União.
As escolas foram transformadas em liceus voltados para o ensino profissional de todos os ramos e
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graus. Assim, a Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia passou a denominar-se Liceu Industrial de
Salvador, sob a direção do Eng. Ary de Carvalho Armando, durante o período de 1935-1938. Após essa
gestão, o Liceu ficou sob a direção do Eng. Antonio S. Artigas, 1939-1941; durante dez anos, 1942-1952,
a instituição ficou sob a administração do Eng. Ericsson Pitombo Jaciobá Cavalcanti, que providenciou a
transformação do Liceu para Escola Técnica de Salvador, por força do Decreto-lei n. 4127, de 25 de
fevereiro de 1942. Esse dispositivo legal instituiu onze escolas técnicas federais em diversos estados da
federação e determinou que essas instituições deveriam ministrar cursos técnicos, pedagógicos, indus-
triais e de mestria. Além das escolas técnicas, foram criadas várias escolas industriais federais para
ministrarem cursos industriais e de mestria.

Na gestão do Engenheiro Ericsson Cavalcanti, a Escola Técnica sofreu uma reforma nas instalações
físicas e na parte pedagógica com criação de novos cursos.

Foi ampliada com terreno adjacente, doado pelo então interventor do Estado Gal. Renato Onofre Pinto
Aleixo, que permitiu a ampliação da Escola substituindo o antigo pavilhão de oficinas por cinco novos
pavilhões. Os 3 primeiros, hoje pavilhões 2, 3 e 4, tiveram construção iniciada nesse período. E, no que se
refere às mudanças no âmbito acadêmico, a instituição sofreu “a sua primeira transformação com a instala-
ção dos Cursos Técnicos que foram em número de dois, Desenho de Arquitetura e Desenho de Máquinas e
de Eletrotécnica” (EFTBA, 1969, p. 5 apud LESSA, 2002, p. 28).

Ainda no mandato do Prof. Ericsson, o governo federal baixou nova legislação, decreto n. 11.447, de
23 de janeiro de 1943, que fixou os limites da ação didática das escolas técnicas e industriais mantidas pela
União, nomeando os cursos que deviam ser oferecidos pelas Escolas Técnicas. A Escola Técnica de Salva-
dor deveria oferecer os seguintes cursos de formação profissional: para o Ensino Industrial Básico, 13
cursos, a saber: cursos de fundição, serralharia, mecânica de máquinas, carpintaria, pintura, marcenaria,
cerâmica, artes do couro, alfaiataria, corte e costura, tipografia e encadernação, gravura, alvenarias e
revestimento; para o Ensino de Mestria, os mesmos do curso industrial básico; para o Ensino Técnico,
cursos de edificações, pontes e estradas, artes aplicadas, desenho técnico, decoração de interiores.

No período do governo de Juscelino Kubitschek, época do nacional desenvolvimentismo, a Escola
Técnica, no ano de 1952, criou o curso de Pontes e Estradas, posteriormente Estradas, no ano de 1954,
e Edificações, no ano de 1957. Esses cursos estavam estruturados em disciplinas de cultura geral, idên-
ticas para ambos os cursos e disciplinas técnicas. A duração dos cursos era de três anos. Com a criação
desses cursos, foram extintos os cursos técnicos de Desenho de Arquitetura e Desenho de Máquinas.

Nessa época, a escola estava sob a direção do Prof. José de Macedo, que esteve à frente da escola
durante o período de 1952-1961, e providenciou equipar algumas oficinas da escola - a de Marcenaria,
Carpintaria e Mecânica, bem como determinou a construção de dois pavilhões, os pavilhões 1 e 5 , da
sub-estação e da caixa d’água.

Em 1959, a escola, por força da Lei 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, adquiriu autonomia didáti-
ca, administrativa, técnica e financeira, e essa legislação determinou que os estabelecimentos de ensino
industrial fossem administrados por um Conselho de Representantes, responsável pela gestão financei-
ra e um Conselho de Professores, como órgão pedagógico-didático da instituição.

A instalação do primeiro Conselho de Representantes da escola ocorreu em 6 de setembro de
1961, sendo eleito o Prof. Dr. Arquimedes Pereira Guimarães, que convocou seus integrantes para ele-
ger a lista tríplice para escolha do diretor. O escolhido foi o Prof. Walter Orlando D’Oliveira Porto, que
dirigiu a instituição até o ano de 1972, com mandato de onze anos.
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Na gestão do Prof. Walter Porto, a Escola Técnica de Salvador passou por um plano de construção:
a área construída foi ampliada, e o prédio da administração foi reconstruído, tendo sua fachada refor-
mada. Lessa (2002) salienta que foram instalados laboratórios e novos equipamentos foram adquiridos
pelo convênio que o Ministério de Educação e Cultura firmou com os países do Leste Europeu.

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, introduziu pela “[...] primeira vez a articulação entre os ramos secundário de 2º
ciclo e profissional, para fins de acesso ao ensino superior” (KUENZER, 1997, p. 15). No que diz
respeito aos diplomas dos cursos técnicos de grau médio, a LDB determinou que deveriam ser
registrados no Ministério da Educação e Cultura. Assim, em 1962, a Diretoria do Ensino Industrial
estabeleceu que os títulos expedidos pelas instituições de ensino industrial, tais como “[...] diploma
de técnico industrial; certificado do colégio técnico industrial; certificado de conclusão de ginásio
industrial e carta de ofício” tinham validade nacional com base na LDB  (ESCOLA TÉCNICA DE SALVA-
DOR, 1964, p. 17 apud LESSA, 2002, p. 36).

No ano de 1963, a Escola Técnica oferecia cursos ordinários, compreendendo dois ciclos: o primei-
ro ciclo dizia respeito à aprendizagem industrial com diferentes cursos; e ao ginásio industrial ministra-
do em um só curso, secundário de primeiro ciclo com orientação técnica.

O segundo ciclo envolvia o Colégio Técnico, constituído por diferentes cursos. Os de aprendiza-
gem industrial destinavam-se a oferecer aos jovens de 14 anos conhecimentos elementares para a apren-
dizagem de um ofício. O currículo desses cursos compreendia matérias de cultura técnica, matérias de
cultura geral e práticas educativas.

O Ginásio Industrial tinha quatro anos de duração, organizado em séries, com os objetivos de
ampliar os fundamentos de cultura, explorar aptidões e desenvolver capacidades, bem como proporci-
onar aos alunos conhecimento de iniciação em atividades produtivas, salientando a importância do
papel da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea. O currículo desses cursos incluía as
matérias de cultura geral, as práticas de oficinas e as práticas educativas. Este curso foi encerrado em
1971.

O Colégio Técnico com quatro ou mais séries tinha os seguintes objetivos: formar técnicos para
desempenhar funções de assistência aos engenheiros ou aos administradores ou, ainda, exercer ativida-
des em que as tecnologias exigem profissional com tais competências; proporcionar aos concluintes
uma base de cultura geral e conhecimentos técnicos fundamentais à continuação dos estudos e à sua
integração na comunidade. Os cursos técnicos oferecidos pela escola Técnica deviam atender às neces-
sidades da região.

Além desses cursos, a escola podia oferecer Cursos Extraordinários, de duração e constituição
apropriados à região, compreendendo quatro modalidades: qualificação, aperfeiçoamento, especializa-
ção e divulgação.

No ano de 1965, o país já estava sob a égide do regime da ditadura militar. O governo federal, sob
a presidência do General Humberto de Alencar Castello Branco, baixou a Lei n. 4.759, de 25 de agosto
de 1965, que “[...] dispõe sobre a denominação e qualificação das Universidades e Escolas Técnicas
Federais”. Essa legislação alterou a denominação das escolas técnicas mantidas pela União, vinculadas
ao Ministério da Educação e Cultura. Assim, a Escola Técnica de Salvador passou a ser designada Escola
Técnica Federal da Bahia e, em 1993, passou a ser Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
(CEFET – BA). Sobre a denominação da escola, Pinho (1989, p. 6) comenta: “[...] (a) denominação objetivou
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a homogeneização da nomenclatura das Escolas Técnicas federais, como mais tarde aconteceria com as
Escolas Agrotécnicas da Rede Federal de Ensino”.

Nesse mesmo ano, a Diretoria do Ensino Industrial e o Ministério da Educação iniciaram negocia-
ções junto aos países do Leste Europeu para obtenção de equipamentos para as escolas técnicas. No
final da década de 60, anos 1968/1969, o convênio foi firmado objetivando reequipar os estabelecimen-
tos com aquisição de máquinas e equipamentos diversos. Das 23 escolas técnicas, foram selecionadas
sete e algumas da rede SENAI. Os cursos considerados “[...] prioritários foram os de Mecânica de Máqui-
nas, Eletrotécnica, Edificações, Estradas e Química, e alguns cursos especializados como Cortume, Artes
Gráficas, Mineração, Indústria Têxtil e Cerâmica” (ETFBA, 1969, p. 9 apud LESSA, 2002, p. 37). Desses
cursos, a Escola Técnica foi beneficiada com equipamentos para os cursos de Edificações e Estradas,
Eletrotécnica, Química e Mecânica de Máquinas.

A Escola Técnica experimentou, ao longo dessa trajetória, avanços e retrocessos, mas deu uma
contribuição importante para a sociedade baiana com a formação de quadros técnicos para a economia
do Estado, bem como prestou serviços à comunidade. “A cidade de Salvador conhece e reconhece hoje
em dia o valor da instituição no cenário educacional baiano” (PINHO, 1989, p. 14).

Considerações Finais

Durante o Estado Novo, o poder procurou colocar a educação sob um determinado padrão que
fortalecesse a consolidação do estado autoritário. A Reforma Capanema, com característica centralizadora,
uniformizou os diversos níveis de ensino, permeada pela ideologia nazi-fascista , permanecendo atuan-
te por dois decênios. A educação voltada para o trabalho era incumbência específica do sistema federal
de ensino técnico, ao lado do sistema privado de formação profissional. Como assinalamos, essa legis-
lação reforçou a dualidade existente entre os níveis de uma sociedade discriminatória: o ensino secun-
dário estava voltado para atender a elite e o ensino industrial para suprir as carências das camadas mais
baixas da sociedade.

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não houve modificação.
Isto porque foram reunidos, na mesma estrutura educacional, dois ramos de ensino médio diferencia-
dos, o secundário e o profissional, com clientela diferenciada, mantendo-se a separação entre trabalho
intelectual e trabalho manual. Como observa Kuenzer (1997), há uma diferenciação, no princípio educativo,
uma vez que mescla um projeto pedagógico humanista clássico, que se fundamenta no aprendizado das
letras, artes e humanidades com uma posposta profissionalizante. Fica evidente que uma sociedade
assim conduzida educacionalmente prepara, desde o início diferenciado, os que vão comandar e os que
vão obedecer.

O ensino técnico profissional, ao longo do período, sofreu uma expansão com o crescimento do
número de escolas técnico-profissionais. A Escola Técnica da Bahia nasceu marcada pelo seu caráter
assistencialista, a “Escola do Mingau”, voltada para ensinar ofício aos desvalidos. Seu surgimento inse-
re-se no contexto de criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, que não objetivava, na época, o
desenvolvimento da indústria e das profissões, mas resolver um problema social que era o crescimento
das populações das cidades, com a presença das classes proletárias em luta pela sobrevivência. Assim,
era necessário que essa população adquirisse o preparo técnico e profissional, e o hábito de trabalho,
afastando-se da ociosidade.
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Ao longo do período analisado, tivemos a preocupação de salientar as mudanças que ocorreram
na Escola Técnica da Bahia, a partir das políticas educacionais emanadas pelo governo, conforme assina-
lamos. A instituição foi adquirindo papel fundamental quanto à formação de técnicos destinados à
indústria e “caminhava contida” até o momento em que o pólo industrial baiano expandiu-se, com a
criação do Centro Industrial de Aratu e, posteriormente, do Pólo Petroquímico. No período de 1960-
1970, o número de alunos matriculados na Escola sofreu um crescimento vertiginoso, quase tendo seu
alunado triplicado.
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Nesse artigo, buscamos recuperar parte da memória da formação da coletividade operária baiana,
 gestada em grande parte na antiga Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) e sua relação com o

processo de desenvolvimento industrial que envolveu intensamente o sistema de educação profissional
no Brasil na década de 1970, então sob as imposições do regime militar instaurado a partir de 1964.

As modificações na base técnica da produção decorrentes do processo de acumulação e expansão
capitalistas adquirem, a partir desse período, um forte significado para a qualificação e formação de
técnicos industriais, cuja preparação envolve não somente o aspecto técnico, mas igualmente o políti-
co, o ideológico e o cultural. Ao situarmos os anos de 1970 como marco histórico de referência, preten-
demos apreender um dos momentos mais significativos tanto para o desenvolvimento econômico da
região, com a instalação do complexo industrial do Pólo Petroquímico de Camaçari, coordenada pela
Companhia Petroquímica do Nordeste (COPENE), quanto para o sistema educacional do País, a partir da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 5692/71, que trouxe importantes redefinições para as políticas
curriculares, em especial aquelas voltadas para a formação de técnicos de nível médio nas então chama-
das Escolas Técnicas Federais.

Este artigo, fundamentado em pesquisa realizada entre 1992 e 1994 (FARTES, 2004), busca revisitar
esse período inscrito em um momento em que a política educacional constituiu-se no elemento media-
dor entre as contradições geradas antes de 1964 e as intenções e objetivos a serem realizados em face
das condições históricas após esse ano. Considerando-se o ano de 2009, quando se comemora o Cente-
nário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (a ETFBA dos anos de 1970),
percebe-se que de lá para cá já se vão quase quarenta anos desde aqueles marcados por intensas trans-
formações políticas e econômicas na sociedade brasileira, com importantes reflexos no setor educacio-
nal, chamado a colaborar no processo de desenvolvimento industrial mediante o aperfeiçoamento da
mão-de-obra e da elevação da escolaridade da população, tal como preconizado pela Teoria do Capital
Humano1, base de sustentação das políticas educacionais da época.

* Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora da Faculdade de Educação da UFBA.

1 Essa teoria, que tem em Schultz (1961), seu suporte ideológico e político, dissemina-se no Brasil após a mudança institucional
de regime em função do golpe de 64. A teoria destaca-se por conferir um forte acento economicista e funcionalista em suas
análises sobre a relação entre o sistema educacional e o sistema produtivo, conferindo a esta relação um caráter linear e direto,
ou seja, à maior elevação dos níveis de escolaridade da população corresponderia uma elevação nos salários dos trabalhadores e
nos índices de desenvolvimento econômico e social do país.
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O processo de industrialização e o ensino
técnico-profissional

O período compreendido entre 1956 e 1960 no Brasil assiste a uma profunda modificação no
sistema econômico (IANNI, 1977, sendo caracterizado por um processo acelerado de industrialização
que não se dava apenas com o fim de substituir importações, mas graças a um movimento gerado
internamente, o que implicou numa integração maior entre a estrutura econômica brasileira e a interna-
cional pela participação das empresas multinacionais no país. Essa via de desenvolvimento resultou,
assim, na expansão e consolidação do capitalismo dependente no Brasil, indo este processo ao encon-
tro das necessidades da reprodução capitalista internacional.

A ampla liberdade que o governo Kubitschek concede ao capital estrangeiro traz como consequência
a modernização do setor industrial a partir da implantação de fábricas de automóveis, tratores, material
elétrico e eletrônico e produtos químicos. O Brasil, que anteriormente tinha sua face econômica funda-
mentada na agricultura, expande, no governo Kubitschek, sua face industrial. Pela Lei nº 4.024 de 1961,
que fixa Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino profissional alcança a equivalência que vinha
buscando desde 1950: tanto o ensino profissional quanto o secundário passam a integrar o ensino
médio, possibilitando igualmente a seus egressos amplo acesso aos cursos superiores nas  universida-
des.

A partir de 1964, com a reorientação política, econômica e ideológica do país, em decorrência do
golpe militar, três modificações básicas vão ocorrer na política governamental. Primeiro, a centralização
do processo decisório sob o comando do Executivo, notadamente sobre certas áreas vitais para a cha-
mada “segurança nacional”; segundo, a ampliação da estrutura tecnoburocrática de controle da econo-
mia sob a tutela do Estado; terceiro, a criação de mecanismos de repressão e reordenação políticas para
garantia da estabilidade social necessária à implantação do novo regime.

Para esse novo período, notadamente no decorrer dos anos 70, é fundamental a reorganização da
produção industrial a partir das novas tecnologias de gestão e de produção ao mesmo tempo em que,
internamente, garante-se a produção dos setores dinâmicos da economia moderna: a indústria química,
eletrônica e automobilística. A moderna tecnologia assegura o aumento da produtividade e da
competitividade no mercado externo e interno, bem como o excedente estrutural de força de trabalho
permite manter os salários em níveis rebaixados.

A transferência das mu1tinacionais para o Brasil passa a exigir um mercado interno suficientemen-
te flexível para absorver os bens de consumo sofisticados. O impasse entre a necessidade de garantir o
crescimento do poder de compra dos consumidores, por um lado, e o congelamento salarial dos traba-
lhadores, com o fim de tornar atraente para as multinacionais a produção no país, por outro lado, foi
solucionado com a reorganização administrativa, tecnológica e financeira que, por sua vez, implica
numa reordenação das formas de controle social e político, conforme acentuam Cardoso e Faletto (1971).

A nova situação econômica que se seguirá a 1964 e que trará profundas mudanças no decênio
seguinte vai exigir a reorganização da sociedade civil e da sociedade política com o fim de permitir ao
Estado tomar-se novamente mediador dos interesses da reprodução ampliada das empresas privadas
nacionais e multinacionais. O Estado, que durante o governo de João Goulart havia se constituído em
porta-voz dos interesses das classes média e subalternas, é forçado a atender à nova tendência da
“internacionalização do mercado interno”. É nesse momento que:
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[...] as forças armadas, como corporação tecnoburocrática, ocupam o Estado para servir a interesses que
crêem ser os da nação. Os setores políticos tradicionais (as massas populares e os intelectuais progressistas
da burguesia nacional) expressão, no seio do Estado, da dominação da classe do período populista-
desenvolvimentista, são aniquilados e se busca transformar a influência militar permanente na condição
necessária para o desenvolvimento e a segurança nacional. (CARDOSO; FALETTO, 1971, p. 156).

A reordenação das formas de controle social e político usará o sistema educacional reestruturado
para assegurar este controle. As primeiras diretrizes formuladas pelo governo militar, norteadoras da
futura política educacional, introduzidas no Governo Castello Branco, visam restabelecer a “tranqüilida-
de entre estudantes, operários e militares” mediante a proibição de  manifestações contrárias ao pro-
cesso de concentração do capital pela formação de conglomerados financeiro-industriais e a transformação
da estrutura do sistema empresarial brasileiro, com a expansão e a consolidação das multinacionais.

Por essa ocasião, o Brasil passará a desempenhar um novo papel na nova divisão internacional do
trabalho, o de “entreposto industrial” (SINGER, 1976), servindo como elo entre o centro e os países
periféricos. A abertura da economia brasileira ao mercado externo traz como consequência um aumen-
to da dependência do Brasil em relação aos países compradores de seus produtos, bem como ao forne-
cimento externo de produtos tecnológicos, equipamentos e matérias-primas necessárias ao processo
de acumulação que aqui se instalou.

Como decorrência dessas mudanças, três aspectos básicos da estratégia de desenvolvimento no
Brasil – concentração do capital, internacionalização da economia e contenção salarial – convergiram
para uma configuração específica das classes sociais e nesse contexto, o aparelho escolar, em grande
parte, é levado a atuar no sentido de oferecer as bases técnicas e ideológicas da expansão do capitalis-
mo dependente. (MACHADO, 1992).

Desse modo, após 1964 a educação brasileira, em geral, e o ensino profissionalizante, em particu-
lar, reorganizam-se para atender às novas necessidades criadas pela reorientação política, econômica e
ideológica do país. O ensino técnico não terá sua importância aumentada somente tendo em vista a
qualificação da força de trabalho. A partir de 1964, o governo brasileiro se empenha em garantir o
controle ideológico, ou seja, a estabilidade política, base fundamental para a nova estratégia de desen-
volvimento apoiada nas grandes inversões de capital estrangeiro, daí podermos inferir que é também
muito significativa a relação do ensino técnico com o controle político e ideológico daquele período.

Os desafios trazidos pela implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari parecem ter obrigado a
ETFBA, notadamente a partir da segunda metade da década de 70, a se recompor para atender às
exigências da criação daquele complexo industrial, tal como se pode observar num trecho de documen-
to da ETFBA daquela época:

Mister se faz salientar, aliás, que, por uma feliz coincidência, quando assumimos a direção da Escola Técni-
ca Federal da Bahia, operava-se, coincidentemente, um profundo processo de mudança na estrutura econô-
mica e social do Estado e, mais especificamente, na Região Metropolitana de Salvador, graças ao início de
funcionamento do Pólo Petroquímico de Camaçari [...], cujos reflexos, em termos das mais amplas perspec-
tivas de mercado de trabalho, seriam os mais promissores para este estabelecimento de ensino que se veria
na contingência de ampliar o seu esforço no sentido da formação urgente de maior número possível de
mão-de-obra qualificada [...]. Para tanto, tivemos que fazer constantes readaptações das grades curriculares
de nossos cursos, suprimir cursos, criar novos cursos, abrir salas de aulas, implantar novos laboratórios e
oficinas [...], celebrar centenas de convênios com as empresas industriais nascentes, enfim, dar um novo
sentido de vida à velha “Escola do Mingau” a fim de que ela pudesse atender na sua plenitude, às exigências
de uma nova era. (ETFBA, 1975).
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A posição do técnico dentro da empresa é de grande importância para a produção. Sua posição
mediadora entre engenheiros e administradores, em geral, e os trabalhadores mais diretamente ligados
à produção, faz com que seu papel técnico seja inseparável de seu papel político e determinado por sua
posição na estrutura da empresa, onde, no cotidiano das relações sociais na produção, ao nível do chão
de fábrica, exerce a função de porta-voz daqueles que controlam o poder político e econômico. Dessa
forma, não só é grande o controle sobre os técnicos no trabalho, devido à sua posição estratégica, como
também é grande o controle exercido na escola, pois ela tem a tarefa de moldar, seja pela disciplina, seja
pelo conteúdo do ensino, aquele profissional que melhor se ajuste às necessidades empresariais.

A esse respeito vale destacar que a gestão do trabalho na indústria petroquímica baiana nos anos
de 1970 é marcada pela busca intencional das gerências em estabilizar a força de trabalho especializada
através do assentamento de um “estatuto” operário. Esse estatuto definia-se, entre outras coisas, pelas
carreiras técnicas de nível médio, pela criação de laços de solidariedade e camaradagem entre superio-
res e chefes, na identificação com a empresa através do conhecimento técnico e a noção dos riscos
envolvidos, bem como por uma série de benefícios extra-salariais, como transporte, alimentação, auxí-
lio-educação, seguro social, etc.

No entanto, mesmo em vista de tal quadro, Castro e Guimarães (1990) negam a associação aponta-
da por outros pesquisadores entre a estabilização da força de trabalho e sua integração social à empre-
sa, argumentando que a resposta pode ser encontrada no avanço ideológico do movimento operário,
que fragiliza as possíveis bases por onde se poderia formar uma comunidade de interesses entre traba-
lhadores e patronato. Além disso, prosseguem os autores, o caráter despótico e pouco participativo dos
aparatos políticos de produção no Brasil, como nas instituições de Camaçari, não permitiriam a partici-
pação operária na definição das condições de trabalho ou na redefinição das relações sociais na produ-
ção, impossibilitando, desse modo, a criação de uma “cidadania operária”.

Para aqueles autores, a política de fábrica reorientada na década de 1970 traz um caráter autoritá-
rio e despótico imposto ao trabalho pesado ou subordinado. O operador de campo, referido como
“peão”, do qual não se exigia um nível mínimo de escolaridade, só encontrava espaço para liberdade
individual ao nível da organização e da distribuição do trabalho, uma vez que a legislação social o
impedia de organizar-se no interior das fábricas. Ao peão não se colocava, portanto, a opção de ascen-
der socialmente, através de uma carreira, posto que esta se encontrava irremediavelmente bloqueada
pela estabilização da força de trabalho.

Por outro lado, o trabalho nas indústrias petroquímicas representou, naquela época, um meio de
ascensão social para os candidatos a profissões de nível médio, tais como operadores de processo,
analistas, técnicos de manutenção, etc., oriundos das camadas populares mais prósperas ou para a
classe média empobrecida. De acordo com Guimarães (1988), no meio urbano de Salvador, o jovem que
terminava o curso secundário, tinha na petroquímica a opção de fazer uma carreira técnica com nível de
remuneração igual ou superior ao que auferiria quatro anos mais tarde mesmo se, uma vez graduado
num curso superior, tivesse acesso a uma empresa industrial. O nível escolar exigido para os empregos
operários mais especializados é aquele de segundo grau, o que levou empresas e escolas baianas a
coordenarem suas políticas de recrutamento com a ETFBA.
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As mudanças nas políticas educacionais para o ensino
técnico-profissional e sua realização na ETFBA

A intervenção na orientação da Equipe de Planejamento do Ensino Médio, em 1965, através do
acordo MEC-USAID, resultou na criação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PRE-
MEM), em 1969. Através destas referências pode-se entender a preocupação com a preparação dos
recursos humanos ensejada pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento, em 1967. Estas medidas expri-
mem as preocupações que estão contidas dentro da meta fundamental, que é tentar adaptar e moldar o
sistema educacional àquela nova etapa de expansão capitalista.

Em 1971, quando a conjuntura política autoritária cerceava as manifestações populares, o Estado
convoca um grupo de estudos para formular as novas diretrizes e bases da educação que modificariam
a estrutura do ensino. Com a Lei nº 5.692/71, criou-se o ensino de 1º e 2° graus, com a abolição dos
antigos primário, ginasial e secundário; eliminou-se o sistema de ensino baseado em ramos profissio-
nais para que se constituísse uma rede única de ensino; instituiu-se a iniciação profissional e a
profissionalização em todo o ensino de 1° e 2° graus. Toda a orientação contida nesta reforma busca
integrar o ensino de 2º grau às necessidades econômicas e ao mercado de trabalho. Os objetivos oficiais
fixados e reforçados pelo Parecer 76/752 foram assim explicitados:

1º - mudar o curso de uma das tendências da Educação brasileira, fazendo com que a qualificação para o
trabalho se tornasse a meta não apenas de um ramo de escolaridade, como acontecia anteriormente e, sim,
todo um grau de ensino que deveria adquirir nítido sentido de terminalidade;

2º - beneficiar a economia nacional, dotando-a de um fluxo contínuo de profissionais qualificados, a fim de
corrigir as distorções crônicas que há muito afetam o mercado de trabalho, preparando em número sufici-
ente e em espécie necessária o quadro de recursos humanos de nível intermediário de que o Pais precisa.

Neste sentido, buscando uma integração maior entre as empresas e as escolas técnicas, foi criada
a Lei 6.297/75, que procura facilitar às empresas, pelo desconto no imposto de renda, a execução de
projetos próprios de formação da mão-de-obra de que necessita. Também foram criados, com essa
finalidade, o Sistema Nacional de Mão-de-Obra, o Conselho Federal de Mão-de-Obra, a Secretaria de
Mão-de-Obra, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mão-de-Obra (PRODEMO) e o Centro de
Integração Escola-Empresa (CIE-E), buscando a adaptação do ensino técnico às necessidades do binômio
então denominado “Segurança e Desenvolvimento”.

Como vimos anteriormente, o processo de industrialização dos anos de 1970 foi constituído por
sujeitos históricos com projetos bem definidos, expressos pela burguesia banqueira exportadora aliada
aos grandes grupos internacionais para a exploração do petróleo baiano. “Para essa burguesia, o lema ‘o
petróleo é nosso’, longe de significar estatização e nacionalismo, significa privatização e regionalismo:
‘o petróleo é baiano’” (GUIMARÃES, 1987, p. 17). Esse período revela os propósitos da reorientação
política e econômica trazidos pelo regime militar iniciado em 1964, expressos pela aliança da burguesia
local, pelo complexo industrial e por amplas camadas do setor político e militar com o capital internaci-
onal.

2 MEC-DEM: O ENSINO DE 20 GRAU - LEIS - PARECERES, Brasília, 1975, Parecer 76/75 e 284.
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Tais propósitos, todavia, trazem problemas de incorporação produtiva da força de trabalho urba-
na, o que vai se refletir diretamente nas grandes mudanças ocorridas na ETFBA, notadamente a partir de
1972, quando é decretada uma intervenção do Governo Federal. Tal processo dissolve o Conselho de
Representantes e nomeia Gabriel Gonçalves de Senna e Silva, professor da Escola de Engenharia e da
Escola Técnica de Minas Gerais para interventor na ETFBA. Sua gestão dura apenas um ano, período em
que se iniciam mudanças a nível administrativo e pedagógico na Escola, justificadas pela interventoria
como necessidade de agilizar o funcionamento dos cursos e da parte administrativa para dar conta das
exigências de um mercado de trabalho em expansão.

Em 1973, Senna e Silva é substituído por outro interventor, o Prof. Nazir Ribeiro Fragoso. Nesse
período há uma total reformulação da política curricular da ETFBA mediante a introdução do Núcleo
Básico Comum de estudos e os cursos passam a ser agrupados em áreas, iniciando-se o regime de
semestralidade para fazer face à rápida demanda do mercado. Em 1974 cessa a intervenção do MEC com
o restabelecimento do Conselho de Representantes, sendo eleito o Prof. Ruy Santos Filho, que assume a
direção da Escola e nessa função permanece por doze anos, através de sucessivas reconduções ao cargo.

É nesse período que ocorre o convênio entre a ETFBA e a COPENE com o objetivo de preparar
mão-de-obra especializada para o Pólo Petroquímico de Camaçari, quando são ministrados cursos a 560
trabalhadores de diferentes áreas. Outros convênios semelhantes com diversas indústrias são efetuados,
verificando-se que a população da Escola, que antes de 1975 oscilava em torno de 1.500 alunos, tem
essa quantidade dobrada após essa época.

A ETFBA como espaço de construção social da
qualificação e da identidade operária

Nas análises precedentes, procuramos caracterizar as transformações político-econômicas no Bra-
sil e suas decorrências para o ensino técnico-profissional, bem como buscamos compreender o proces-
so de modernização da indústria no âmbito nacional e regional; além disso, procuramos compreender o
significado das mudanças ocorridas na ETFBA que visaram colocá-la a par das necessidades do movi-
mento de modernização industrial que então se instaurava na região. Discutimos e problematizamos,
igualmente, a formação da classe trabalhadora na Bahia, tentando entender as determinações oriundas
da organização e da gestão do trabalho, bem como a formação desses trabalhadores no âmbito do
ensino técnico.

Nesse contexto, a qualificação dos trabalhadores não dependerá somente de uma organização ou
reorganização interna das instituições de ensino em função de determinadas políticas educacionais,
mas de novos e importantes fatores. Nestes a construção social da qualificação exerce importância
relevante quando se entende que não apenas os aspectos técnicos (o saber-fazer para um dado posto de
trabalho), mas os atributos gerados na vivência do trabalhador são dados amplamente variáveis em
função do contexto societal e das condições econômicas, políticas e culturais.

Assim, a reconfiguração do papel da antiga ETFBA não deverá ser vista somente em função do
surto de industrialização dos anos de 1970 na Bahia. Ao invés disso, as ações concomitantes dos sujei-
tos deverão ser apreendidas como possibilidade de reconstruir, reinterpretar e recontextualizar a expe-
riência vivida quando da aplicação e desenvolvimento das políticas curriculares no interior daquela
instituição.
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• A escola, a profissão e as representações de si

Para entender a auto-identificação dos alunos da ETFBA que comporão o coletivo de trabalhadores
nas indústrias de processo do Complexo Petroquímico de Camaçari, é necessário conceber a importân-
cia de sua qualificação como futuros operários de carreira. Trata-se de uma atividade permanente de
caráter técnico, dotada de uma gradação de funções e cargos que só podem ser exercidos pelos porta-
dores de um diploma. A Escola Técnica Federal da Bahia não forma “oficiais” como antigamente forma-
vam os Liceus; a Escola prepara especialistas técnicos no conhecimento aplicado e nos meios instrumentais
necessários a determinadas áreas práticas das ciências.

Assim, de acordo com Agier e Guimarães (1990), ao lado da formação técnico-científica, elabora-se
igualmente uma subjetividade peculiar que consiste numa identificação construída por contraste à edu-
cação bacharelesca das universidades: ao invés de “bacharéis” ou “doutores”, os técnicos teriam, na
medida exata, o domínio especializado sobre a parte da ciência realmente aplicável. Em pesquisa ante-
riormente referida (FARTES, 1994), realizada entre 1992 e 1994 com egressos dos anos 70 da ETFBA,
muitos deles, no momento das entrevistas, já professores na própria instituição ou trabalhadores nas
indústrias da região, especialmente nas do Pólo Petroquímico de Camaçari3, pudemos colher importan-
tes contribuições sobre como foi a vivência daqueles nos anos, notadamente no que diz respeito à
construção social da qualificação e da identidade operárias:

Para mim era a realização prática da teoria que eu via nas revistas de Eletrônica e outros livros ‘“ eu pesquisava
muito em livros, fazia projetos ... já fui até do SENAI; o que eu queria, mesmo, era ver aquilo tudo na prática
...  (Ex-aluno; professor na ETFBA)

É interessante observar a presença de um sentimento generalizado entre vários dos entrevistados,
de que a prática é mais importante do que a teoria. A esse respeito WILLIS (1991) observa que, enquan-
to para a classe média o conhecimento significa a possibilidade de aumentar as alternativas práticas
abertas ao indivíduo, aos olhos da classe operária a teoria está vinculada a atividades produtivas parti-
culares. Isso pode ser visto como expressão da função de classe do conhecimento: para a classe operá-
ria, a teoria deverá vincular-se estreitamente ao mundo concreto, ajudando na realização de tarefas
práticas. Para a classe média, mais consciente de sua posição numa sociedade de classes, no entanto, a
teoria tem o sentido de um verniz social de qualificações que lhe permitirá ascender socialmente.

Esse outro depoimento também vai confirmar o anterior, além de constituir-se numa clara expres-
são da vivência da Lei 5.692/71, em seu Art. 5° - § 3. :

Antes de 70 dava-se muita ênfase à cultura geral, que as empresas nem queriam, mas depois de 70, isso foi
ajustado, com mais conhecimentos técnicos requeridos pelas empresas; os programas aqui foram reajusta-
dos, muita coisa, as próprias empresas forneciam equipamentos para a Escola e então passou-se a atender
exatamente ao que a empresa queria ...  (Ex-aluno; professor da ETFBA)

Desse modo, interpretando a sua trajetória escolar, os alunos se viam como alguém que ‘’faz’’, que
“executa projetos”, e que encara a realidade do mercado de trabalho, escolhendo urna profissão típica
de um País àquela época, em fase de grande desenvolvimento econômico que lhe permitiria, quem
sabe, o prosseguimento dos estudos.

3 Cabe esclarecer que a pesquisa aqui reportada trabalhou unicamente com egressos da ETFBA alocados no Pólo Petroquímico de
Camaçari, por serem as empresas desse complexo as que mais empregavam técnicos de nível médio na época.
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[...] você sabe, trabalhar de turno lá no Pólo podia até ser uma boa, porque você até podia, se fosse esforça-
do, cursar uma Universidade, devagarinho e ir ganhando a vida ...  (Ex-aluno; professor da ETFBA)

A idealização do trabalho enquanto possibilidade de mudança de status social aparece nas repre-
sentações dos alunos como uma transformação mágica da realidade, onde o técnico se vê como deten-
tor de capacidade decisória, fantasia que estimula e ao mesmo tempo atemoriza seus sonhos:

Eu botava na cabeça: sou um mini-engenheiro, um elemento que substitui o mestre-de-obras, que é um
técnico, aí criava um pavor: será que tenho competência para desenvolver essas atividades? (Ex-aluno;
professor da ETFBA)

Coerentemente, na representação que fazem de si mesmos, esses alunos valorizam a moderniza-
ção tecnológica trazida pelas indústrias do Pólo. Em seus depoimentos, enfatizam a complexidade do
trabalho, a importância de seu conteúdo e a possibilidade de realização do desejo de se tomarem
doutores ou bacharéis, desejos esses que sua condição social naquele momento não lhes estaria permi-
tindo. Um mercado de trabalho promissor é recorrentemente associado ao processo de reestruturação
curricular vivido e incentivado pela Escola Técnica, na qual o aluno projetava seus anseios de entrada no
mundo fabril, incentivado pelos professores:

Com a chegada desses novos tempos... fiz o 2º grau duas vezes, já entrei com o 2º grau feito no [colégio]
Central.... Lembro-me de um professor de Estudos Regionais que se preocupava muito com essas mudanças
[na ETFBA] e com a vinda do Pólo e nos mandava fazer pesquisas nessa área e foi através dela que eu fiquei
conhecendo a importância do Pólo. (Ex-aluno; professor da ETFBA)

Esses sonhos, no entanto, não eram partilhados por todos:

Naquele tempo, o que se buscava mesmo era ser técnico, enquanto que hoje [1990] o aluno de 2º grau
busca uma ponte para o vestibular. Antes, o aluno estudava aqui pela manhã, pois o curso era matutino e à
tarde já trabalhava. Nós só buscávamos entrar logo para o mundo do trabalho. Eram raros os que pertenci-
am a uma classe melhor e os pais falavam: não, meu filho, você vai terminar o curso aqui e depois vai
continuar seus estudos na faculdade. Mas o grosso mesmo, de meus colegas, continuaram como técnicos.
(Ex-aluno, trabalhador em empresa do Pólo)

De acordo com Agier e Guimarães (1990), a figura do técnico é uma construção imaginária, uma
forma de “interpelação de sujeitos” – um profissional que exerce funções em determinadas áreas de
competência e de quem se exige conhecimentos técnico-científicos, apto a organizar suas tarefas, par-
tido de normas objetivas e racionais de autodisciplinamento. Segmento da força de trabalho e símbolo
das indústrias do Pólo Petroquímico, a figura do técnico, entretanto, deve-se, na maioria dos casos, à
sua origem familiar e à sua educação escolar.

•A influência da família e da escola

Para a maioria dos entrevistados, o curso na ETFBA ocorreu de forma “natural”. Um ensino que os
pais consideravam de boa qualidade e, principalmente, gratuito, fez com que jovens, na sua maior
parte, oriundos de classes médias empobrecidas ou de famílias pobres em ascensão, buscassem e apro-
veitassem do ensino fornecido pela Escola como possibilidade de ascensão social via emprego nas
indústrias recém-criadas. A origem familiar possibilitava-lhes um ciclo completo de estudos (até o anti-
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go 2° grau), além de projetos profissionais de uma vida estável, sem grandes sobressaltos quanto às
questões de sobrevivência.

Meu irmão já fazia Escola Técnica e me influenciou. Por eu ser de uma classe muito pobre, eu dizia: bem,
vou fazer Escola Técnica para logo começar a trabalhar. É melhor do que fazer o [curso] Cientifico e não ser
nada. Na Escola Técnica vou ter a perspectiva de ter um salário, de ser um profissional ... (Ex-aluno; profes-
sor na ETFBA)

A origem social em famílias de baixa renda é um dado fundamental na elaboração de um sentimen-
to de gratidão, aliado a um certo distanciamento do contexto político que então se vivia no país :

Os alunos eram muito pobrezinhos mesmo, inclusive eu. Não havia essa de carona, era na paletada mesmo.
As coisas aqui eram bem rígidas e quando passei para o curso técnico peguei uma rigidez ainda bem grande
... não sei o que houve, mas por alguma irregularidade, foi nomeado um interventor e aí ficou uma linha
bem dura. Mas eu noto que foi um período em que a Escola cresceu muito ... , dava para notar ... o curso
técnico tornou-se bastante rígido, o que eu acho muito bom ...  (Ex-aluno; professor na ETFBA)

Embora tendo mudado consideravelmente o perfil sócio-econômico de seus alunos que, nos tem-
pos da “Escola do Mingau”, era constituído, na quase totalidade, por meninos oriundos das camadas de
baixa renda, a ETFBA dos anos 70 ainda conserva uma certa tradição de porta de ingresso no mundo do
trabalho para aqueles jovens cuja imediaticidade de alocação no mercado é uma realidade:

Nós éramos oriundos de famílias pobres e a Escola Técnica era a máquina que iria nos realizar o sonho.
Emprego para a gente era a nossa realização, mesmo. Queríamos nos formar para começar logo nosso pé-
de-meia. Por isso é que quando uma empresa nos chamava era uma maravilha ... o trabalho representava
para nós o sonho realizado”, nem se pensava na Universidade, era só a empresa, o Pólo para trabalhar e ter
uma vida melhor ... (Ex-aluno; trabalhador em empresa do Pólo)

Tais representações denotam a influência das condições sociais de origem: o trabalho como possi-
bilidade de sair da pobreza familiar. A “máquina” que realiza um sonho, o de amealhar seu “pé-de-meia”;
os modos de elaborar a realidade, de constituir-se como um trabalhador ajustado às normas do local de
trabalho, assegurará a formação que os tomará aptos a integrar os regimes fabris:

A vigilância era muito rígida ... aluno atrasado não entrava na sala de aula. Tinha umas carteirinhas para a
entrada e para a saída, era como numa fábrica ... formavam aquelas filas para pegar o carimbo que compro-
vava que você havia comparecido às aulas ... era como bater o ponto na entrada e na saída. Sem o escudo da
escola também não podia entrar, era como um crachá ... (Ex-aluno; trabalhador em empresa do Pólo)

Lembro-me que mesmo que a aula tivesse terminado alguns momentos antes de bater o sinal, o professor
ficava olhando o relógio, mas não nos soltava porque o Diretor não permitia que saíssemos da sala antes do
término da aula. (Ex-aluno; professor na ETFBA)

Na Escola não havia, de modo algum, qualquer discussão sobre o processo de trabalho. Tínhamos o nosso
grêmio, mas era só (era Centro Cívico), que não se preocupava com nada ligado à política. Era mais o lazer,
gincanas... nada de movimentos reivindicatórios. Aqui era: formou, vai para a empresa se realizar a nível de
padrão de vida, só. Aqui ninguém se questionava como operário, as reivindicações, nada. (Ex-aluno; profes-
sor da ETFBA)

A relação professor-aluno era um aglomerado de conhecimentos passados e toma aí, acabou. Não existia
espaço para discutir seu trabalho por parte da direção ou dos professores. Você recebia aquelas informa-
ções e pronto. Rigidez, incrível, mesmo”. (Ex-aluno; trabalhador em empresa do Pólo)
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Essas opiniões denotam um aguçamento do senso crítico dos entrevistados que, à época de sua
experiência como alunos, viam as práticas coercitivas como algo necessário para a consecução de seus
objetivos de ascensão social via escolarização. Alguns, no entanto, chegaram a internalizar:

O disciplinamento lá era muito excelente. Diferente de hoje. Não se falava nada mais censurável na frente
de nenhum mestre. Não era como hoje. Entrava-se na sala para assistir aula, mesmo. (Ex-aluno, professor na
ETFBA)

Ao abandonar o modelo de análise que privilegia o automatismo da coerção estrutural para a
extração de mais-valia, Burawoy (1979) aponta para um processo coercitivo, socialmente engendrado,
onde se aprende o jogo do “consentimento” com suas normas. Esse esquema interpretativo é
complementado pelas esferas de influência familiares e escolares estudadas por Hirata (1986; 1988), o
que significa a apreensão de uma dimensão do processo de trabalho para o qual o marxismo ortodoxo
pouco se mostrou propenso a considerar: a subjetividade do trabalhador como elemento central nas
relações de controle.

•A construção da diferença: o técnico entre o engenheiro
e o “peão”

O principal fator de diferenciação das relações de hierarquia entre os diversos segmentos assalari-
ados no interior da empresa é o nível de escolarização formal. Ainda hoje, em 2009, pode-se considerar
que a distinção entre técnico de nível médio e engenheiro não reside apenas no conteúdo do trabalho,
como por exemplo a função de supervisão, maior saber e liderança do engenheiro. É, sobretudo, como
assinalam Agier e Guimarães (1990), o caráter social do conhecimento exigido do engenheiro que tece
as diferenças. É um conhecimento político-econômico que supõe a possibilidade de manipular variáveis
internas e externas ao processo produtivo, tais como a valorização e realização do produto, os custos,
a qualidade, as condições de concorrência etc. A diferenciação entre trabalhadores de nível médio,
superior e primário é marcada por uma relação de subordinação na qual as diferenças de escolaridade
constituem-se nos títulos e na delimitação das esferas de competência, conforme declaração de um
entrevistado:

Era motivo de orgulho quando os alunos saíam da Escola como técnicos e iam comandar os peões. Muitos
dos nossos colegas que já trabalhavam comandavam equipes e isso nos deixava mais contentes porque
vinha o engenheiro, o técnico e o operário, e quem tinha, como até hoje tem, contato com o operário é o
técnico. Existe uma hierarquia: o técnico reunia-se com o engenheiro e nós, técnicos, depois, nos reunía-
mos com os operários. Isso nos deixava muito contentes. Sabíamos que sairíamos de alunos para comandar
... era motivo de orgulho para nós comandarmos uma equipe de 10 a 20 operários. Meu irmão, mesmo,
entrou numa empresa como técnico de mecânica, foi rapidinho e passou a supervisor de área. Então a
conversa é sempre a mesma: ‘peão não tem direito a nada’, só vocês que têm um nível melhor etc, etc ...
(Ex-aluno, trabalhador em empresa do Pólo)

Essa fala expressa de maneira eloquente todo um trabalho realizado na própria Escola Técnica, no
sentido da valorização do pessoal a ser encaminhado para as empresas recém-implantadas e que vieram
no bojo do discurso ufanista, de “Brasil-grande-potência” do “milagre econômico”. Essa cadeia de su-
bordinação que envolvia os três graus de escolaridade da época (1º e 2º Graus e Superior) atuava forte-
mente sobre o profissional de nível médio; constituía-se no referencial de sua auto-identificação,
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estabelecida’ pelo confronto permanente de sua posição de técnico em contraposição ao status superi-
or do engenheiro (ao qual ele almeja igualar-se, “comandando” pessoas) e à posição inferior do peão,
sobre o qual deseja construir sua situação de superioridade.

Alguns técnicos se consideram peões, mas outros não, vai da cabeça de cada um. (Ex-aluno. atualmente
trabalhador no Pólo)

Sabe, a gente quando estudava na Escola Técnica era aquele orgulho todo ... você vai comandar os peões ...
era assim que se pensava, vai ser quase engenheiro .. aí, você vai para a empresa e lá você acaba virando
peão também... (Ex-aluno;  trabalhador em empresa do Pólo)

Em seu estudo sobre a formação das identidades de técnicos e peões na indústria petroquímica na
Bahia, Agier e Guimarães (1990) entendem que a autodenominação de “peão” é uma forma simbólica de
insubordinação, uma vez que, ao tomar para si uma referência mais desqualificada, o técnico de nível
médio está, a um só tempo, identificando--se com aquele e insubordinando-se contra sua situação
subalterna.

•O jogo da indisciplina e da resistência

Embora inscritos num período histórico de forte dominação político-ideológica, como já tivemos
a oportunidade de comentar, nem por isso os comportamentos de resistência e de tentativas de se
insubordinar contra a ordem estabelecida por uma administração autoritária deixaram de oferecer suas
marcas. Para se entender com maior profundidade o processo vivido pela ETFBA durante o período de
intervenção administrativa, é necessário que não se perca de vista a cultura do trabalho; essa cultura
fornece uma base para o desenvolvimento de normas alternativas que medeiam a estrutura da autorida-
de formal do local de trabalho, possibilitando uma ação transformadora.

O legado teórico de Burawoy (1979) é um exemplo de como o controle dos trabalhadores pelo
capital não é completo e isto é válido não somente para o local de trabalho fabril, mas para quase todas
as situações reais da prática educacional, pois que nestas sempre haverá elementos de contradição, de
resistência, de autonomia relativa que possuem um potencial transformativo sobre os efeitos do contro-
le e do disciplinamento:

Havia a queixa das empresas em relação aos comportamentos dos rapazes (estagiários) que queriam ser
dispensados nos dias de festas da cidade. Qualquer feriado que imprensasse um dia ou dois eles queriam
logo uma dispensa ... isso era um problema... faltava na Escola esse cuidado de dar consciência profissional.
(Professor, ex-coordenador do SIE-E)

Castro e Guimarães (1990) ilustram essa forma de insubordinação do operariado baiano à época
em que uma nova cultura do trabalho aportava na Bahia. Mecanismos de resistência reelaboravam sím-
bolos de identidade e de contraposição às formas de opressão econômica e cultural a que estavam
sujeitos os trabalhadores: a construção de uma identidade forjada na relação entre escravos e senhores
e difundida pelo conjunto da sociedade, mostra que as etnias africanas submetidas a uma relação de
dominação superaram, em parte, suas diferenças culturais e o próprio modo de inserção na sociedade
escravista, através de um referencial identificatório. Assim, o controle e o disciplinamento a que os
alunos se viam sujeitos eram constituídos pela busca da real satisfação não no trabalho, mas no lazer,
uma área que nitidamente exibe valores opostos ao trabalho.
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Considerações Finais

A reestruturação da antiga ETFBA veio no bojo de um processo de reformas autoritário, constitu-
indo-se num claro divisor de águas, trazendo consigo rupturas e continuidades. A partir daquele mo-
mento histórico afloraram novas condições objetivas que estruturariam uma nova subjetividade operária:
primeiro, pelo golpe de 64 que, ao instaurar um controle oligárquico de Estado, necessitou da sustenta-
ção da classe trabalhadora para respaldar a industrialização regional; segundo, pelas formas de gestão
do trabalho instauradas nas modernas indústrias que se tornaram mais autoritárias e racionalizadas ao
mesmo tempo.

Para essa nova forma de gestão, o espírito da antiga “Escola do Mingau”, destinada aos
“desfavorecidos da sorte” já não servia, devido à exigência de técnicos mais bem preparados, à intensi-
ficação do trabalho e à rigidez disciplinar, tudo isso aliado aos riscos de vida e à poluição ambiental a
que os operários seriam submetidos. Se esses elementos não destruíram, pelo menos recolocaram em
outros termos os interesses operários e os interesses do grande capital que, àquela época, aportava no
Brasil com maior intensidade.

Os questionamentos e reflexões proporcionados por esse estudo, cujo foco incidiu sobre um mo-
mento de ruptura e transformação no ensino técnico-profissional na antiga ETFBA - assim como nas
demais instituições formadoras para o trabalho técnico-profissional - continham em germe algumas
perspectivas do futuro da organização do trabalho e suas correlações com a formação dos trabalhado-
res. A nova sociedade que se anunciava nos anos de 1970, com uma organização do trabalho
crescentemente distinta das tradicionais, culminaria, no decorrer dos anos seguintes, na crise de acu-
mulação capitalista, no fim do Estado de Bem Estar Social e início das políticas regulatórias, na
redemocratização do País, no aumento do protagonismo operário, na substituição tendencial do
paradigma taylorista-fordista pelo toyotista, pelas exigências de elevação dos níveis de qualificação do
trabalhador e seu reverso, a precarização das relações de trabalho e o desemprego, pelas novas formas
de compreensão do papel social da escola, do conhecimento, da formação profissional, das subjetivida-
des e identidades operárias construídas em todos esses espaços.
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Usualmente, quando se discute sobre os diversos espaços de aprendizagem, a reflexão inicia com o
 impacto e/ou a influência que esses loci sociais especiais imprimem ao sujeito/sociedade.  Mas,

talvez fosse interessante refletir sob um outro aspecto que poderia ampliar as análises. Como nós,
atores sociais, atuando em diversos espaços e com papéis distintos, afetamos esses espaços?  Considero
essa reflexão fundamental para que, sobretudo no serviço público, e aqui especificamente no serviço
público de ensino federal, se inicie uma (trans)formação, uma alteração do paradigma vigente.

O que tenho vivenciado desde 1997, quando iniciei minha carreira docente na UNED-Eunápolis do
antigo CEFET-BA, é a expectativa que a sociedade, os estudantes e suas famílias e os próprios servidores
públicos tem no que se refere ao atendimento pela instituição a todas as suas necessidades, legítimas,
mas nem sempre totalmente realizáveis.

Certamente, se a reflexão sugerida fosse efetivamente colocada em prática, o foco poderia mudar
e a partir da compreensão de como a ação de cada cidadão (servidor público, estudante, pais, empreen-
dedores, etc.) afeta o seu próprio espaço de atuação, o paradigma vigente se alteraria.

Nesse cenário, este texto desenvolve inicialmente a estruturação da formação, como se configura
em 2009, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, ressaltando os fatos marcantes dessa construção e a evolução da oferta
de cursos.  Por fim, salienta a reflexão sobre a influência da ação dos sujeitos nas (trans)formações
necessárias dos/nos institutos e da/na rede como um todo, pois a ação de cada indivíduo atua no seu
campo mais próximo (sala de aula, coordenações, departamentos, pró-reitorias, reitoria) e naquele mais
distante (outros Institutos, o Ministério da Educação, outros Ministérios e outros órgãos, etc.), como os
pontos de uma rede se interligam uns aos outros.

A Aprendizagem Profissional na Bahia

O que conhecemos atualmente sobre a Educação Profissional no Brasil, especificamente no Estado
da Bahia, é o resultado de um longo processo sócio-histórico-cultural que inicia sua estruturação na
época medieval na Europa. O marco inicial que certifica o nascimento da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, e comemora os seus 100 anos de existência em 2009, é o dia 23 de
setembro de 1909.  Por meio do Decreto nº 7.566, foi instituído o Ensino Profissional e foram criadas 19
Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil, com o objetivo de formar “artífices, operários e contra-mes-
tres, através do ensino prático e de conhecimentos técnicos”.
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Esse é, portanto, o documento gerador da atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que a compõem, instituídos
pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  Um século de educação profissional que evoluiu da
“escola do mingau” (LESSA, 2002, p. 11-16) até o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia – IFBA.   Esses marcos fundamentais da Idade Média até o ano de 1906 são sistematizados no
Quadro nº 01 (Este e os demais quadros são apresentados após as Referências).

100 Anos de Educação Profissional –
evolução na oferta de cursos

Escola de Aprendizes Artífices da Bahia – 1909-1937

Da sua instituição em 1909 até 1937, a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia passou por uma
evolução na oferta de cursos e no incremento no número de alunos atendidos.  Iniciou suas atividades
oferecendo oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria e esses cursos continu-
aram os mesmos até a década de 1930.

Liceu Industrial de Salvador – Escola Técnica de Salvador –
1937-1965

Somente em 1937, com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, em seu artigo 37, é determinada a
transformação das Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, passando assim a Escola de
Aprendizes Artífices da Bahia a se chamar Liceu Industrial de Salvador.  É nesse período que a relação
entre os cursos oferecidos pela instituição apresenta uma maior adequação à demanda da sociedade.
Nesse período “a Escola possuía as seguintes seções e oficinas correspondentes:” (LESSA, 2002, p. 13-
27)

- Seção de Artes Gráficas: Oficinas de Tipografia, de Pautação, de Encadernação e de Fototécnica;
- Seção de Trabalhos de Madeira: Oficinas de Marcenaria, de Carpintaria e de Vimaria;
- Seção de Trabalhos de Metais: Oficinas de Mecânica, de Fundição e de Serralheria;
- Seções Independentes: Oficina de Sapataria;  Oficina de Artes Decorativas; Oficina de Alfaiataria. (LESSA,
2002, p. 20)

O período de 1940 a 1970 foi de grandes transformações.  Em 1942, em virtude da “organização
de rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, a instituição passou a ser denominada ESCO-
LA TÉCNICA DE SALVADOR” e no que concerne “às mudanças no âmbito acadêmico, a Instituição sofre
‘a sua primeira transformação com a instalação dos Cursos Técnicos que foram em número de dois,
Desenho de Arquitetura e Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica’ “ (ETFBA, 1969, p. 5 apud LESSA,
2002, p. 28)

Segundo Lessa (2002, p. 31) “estas mudanças se articulavam com as transformações estruturais
sócio-econômicas e da ordem político-jurídica que o Brasil experimentava àquela época (pós década de
30).  Neste período, ocorre, também, a implantação do Ginásio Industrial.”



77

A Educação Profissional no Instituto Federal da Bahia

Por meio do Decreto nº 11.447, de 23 de janeiro de 1943, é identificado que

a Escola Técnica de Salvador ministrará os seguintes cursos de formação profissional: Ensino Industrial
Básico (13 cursos); Ensino de Mestria (os mesmos do Básico); e Ensino Técnico (Cursos de Edificações,
Pontes e Estradas, Artes Aplicadas, Desenho Técnico, e Decoração de Interiores). (LESSA, 2002, p. 31)

Como é ressaltado por Lessa (2002, p. 32-33), a implantação da PETROBRÁS em 1953 inicia uma
revolução no âmbito da educação profissional, pois demandava a especialização de uma grande quanti-
dade de técnicos.  Em 1952, “foram extintos os cursos técnicos de Desenho de Arquitetura e Desenho
de Máquinas e Eletrotécnica e criados os cursos de Pontes e Estradas, posteriormente ESTRADAS (1954)
e EDIFICAÇÕES (1957)”.  Em 1963, o Conselho de Professores da Escola Técnica de Salvador aprovou os
primeiros Cursos Técnicos: Estradas e Edificações, além de criar o Ginásio Industrial.  (Quadro nº 02)

Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA – 1965-1993

Lessa (2002, p. 36) salienta que “em 20 de agosto de 1965, a Lei nº 4.759 modifica a denominação
da Instituição para ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA” e citando o artigo 1º dessa Lei aponta para o
fato de que tanto “as Universidades e as Escolas Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da Educa-
ção e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados, serão qualificadas de federais e terão a denominação
do respectivo Estado”.

O período de 1970 a 1990 foi, segundo Lessa (2002, p. 40), de grandes perspectivas e de redefinições.
No entanto, em 1971 “os cursos oferecidos pela Escola continuavam os mesmos da década anterior,
exceto o Ginásio Industrial, cujo oferecimento de novas vagas foi suspenso [...]”.  Com a Lei nº 5.692/71,
“a reforma acadêmica da Escola prevê, à época, a seguinte estrutura pedagógica:

Área 01 – CIVIL: Estradas, Edificações e Saneamento.
Área 02 – QUÍMICA: Química e Petroquímica.
Área 03 – ELETROMECÂNICA: Eletrotécnica, Mecânica, Telecomunicação e Instrumentação.
Área 04 – METAIS: Geologia e Metalurgia. (LESSA, 2002, p. 41)

Como apontado por Lessa (2002, p. 42-44), “a partir de 1972, a Escola Técnica Federal da Bahia
passou a oferecer o Curso de INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL” e em 1974 “foram criados os cursos de
Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações, juntando-se aos já existentes de Estra-
das, Edificações, Química, Eletrotécnica e Mecânica”.  Nesse mesmo ano “são realizados estudos para
a implantação do Curso de Engenharia de Operações de formação de nível de 3º Grau abrangendo as
áreas de estudo já existentes na Escola”.  Em 1975 foi criado o Curso de Geologia.

Um fato importante ocorrido em 1978 é a criação do “curso de reciclagem denominado PRÓ-
TÉCNICO”.  Este curso

foi implantado na ETFBA a partir do 2º semestre de 1978.  A justificativa para sua criação se prendia ao fato
do deficiente nível de conhecimentos acadêmicos dos candidatos ao Exame de Seleção da Instituição, cuja
esmagadora maioria, oriunda dos mais heterogêneos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, das
redes estaduais e municipais, públicas e particulares, quer desta capital, quer do interior, que mesmo lo-
grando acesso aos cursos oferecidos pela Escola, apresentavam-se com graves dificuldades de adaptação e
acompanhamento ao “curso básico” (disciplinas de ‘formação geral’ desenvolvidas no 1º ano da Escola).  E,
de maneira mais grave, a dificuldade de assimilação dos conteúdos das séries em que se concentram as
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disciplinas de caráter técnico-profissionalizante.  O curso foi realizado através de Convênio com o Ministé-
rio do Trabalho (PEBE 7) e, mesmo depois do encerramento do Convênio, continuou até a sua extinção,
após a implantação da reforma da educação profissional, prevista na LDB nº 9.394/96 e regulamentada pela
Lei nº 2.208/97. (LESSA, 2002, p. 47)

No ano de 1979 foi criado o Curso Técnico de Eletrônica em substituição ao Curso de Telecomuni-
cações.  Já em 1986, a

Escola oferecia à comunidade nove Cursos Técnicos: EDIFICAÇÕES, ELETROTÉCNICA, ESTRADAS,
INSTRUMENTAÇÃO, MECÂNICA, METALURGIA, ELETRÔNICA, GEOLOGIA e QUÍMICA, além de outras opções
de cursos extraordinários e emergenciais e, conforme a Organização Didática da ETFBA, a Escola oferecia,
também, o curso Básico que antecede à formação técnico-profissional, além do curso especial de preparação ao
Exame de Seleção da Instituição, o Pró-técnico. (LESSA, 2002, p. 51)

A evolução dos cursos no período de 1965 a 1993 pode ser visualizada no seu conjunto no Quadro
nº 03.

O Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC –
1976-1993

A criação dos Centros de Educação Tecnológica – CENTEC – tinha a finalidade específica de minis-
trar cursos de formação tecnológica incentivando a implantação das Carreiras de Curta Duração.  Os
primeiros cursos oferecidos na Bahia foram os Cursos de PROCESSOS PETROQUÍMICOS, MANUTENÇÃO
PETROQUÍMICA e TELECOMUNICAÇÕES. (LESSA, 2002, p. 57-58)

Ao longo da 1ª Aula Inaugural do CENTEC-BA, que foi proferida pelo Prof. Edson Machado de
Souza, diretor do DAU/MEC, foi ressaltado que “o início das atividades do Centro de Educação Tecnológica
da Bahia assinala um marco histórico na trajetória educacional deste país.  De fato, estamos hoje dando
início a uma experiência educativa sem precedentes na história da educação brasileira”, pois na sua
visão “com o CENTEC, pela primeira vez se tenta o desenvolvimento desses cursos numa instituição
autônoma, com todas as características de uma verdadeira universidade tecnológica, mas sem o atavismo
da universidade tradicional”. (CENTEC, 1979, p. 141 apud LESSA, 2002, p. 59)

A partir de 1978, “conforme avaliação das necessidades locais do mercado de trabalho, foram
criados os novos cursos de Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Produção Siderúrgica, Forma-
ção de Docentes em Mecânica e Eletricidade, e o de Administração Hoteleira (este foi criado em con-
vênio com a EMBRATUR) juntando-se aos já existentes de Manutenção Petroquímica, Processos
Petroquímicos e Telecomunicações. (CENTEC, p. 9 apud LESSA, 2002, p. 60)

A partir de 1985 os cursos oferecidos foram agrupados por área.  CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
MECÂNICA: Manutenção Petroquímica e Manutenção Mecânica; CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ELÉ-
TRICA: Telecomunicações e Manutenção Elétrica; CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA QUÍMICA: Proces-
sos Petroquímicos e CURSO DE TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA. (Quadro nº 04)
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O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia –
CEFET-BA – 1993-2008

Em 28 de setembro de 1993 a Lei nº 8.711 “criou o Centro Federal de Educação Tecnológica da
Bahia – CEFET-BA, com a transformação da Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA, em CEFET e incor-
porando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC.” (LESSA, 2002, p. 66)

Os cursos oferecidos de 3º GRAU eram os de Manutenção Petroquímica, Processos Petroquímicos, Teleco-
municações, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Administração Hoteleira; de 2º GRAU eram os
de Estradas, Eletrotécnica, Edificações, Geologia, Instrumentação, Mecânica, Metalurgia, Química e Eletrô-
nica. (LESSA, 2002, p. 66)

Segundo Lessa (2002, p. 67), em 1994 a UNED-BARREIRAS “inicia as suas atividades acadêmicas
oferecendo o curso ‘Pró-técnico’ e, no mesmo ano, se deu o processo de criação das UNIDADES DE
ENSINO DESCENTRALIDADAS de VALENÇA, VITÓRIA DA CONQUISTA e EUNÁPOLIS.”

A UNED-BARREIRAS, a partir de 1995, passa a oferecer os cursos técnicos regulares: Eletromecânica e
Edificações, concomitantemente ao início do funcionamento acadêmico das UNEDs – VITÓRIA DA CON-
QUISTA (junho), oferecendo o curso ‘Pró-Técnico 2º Grau’; VALENÇA, Curso ‘Pró-Técnico’, todos preparató-
rios e em convênios com as respectivas secretarias municipais de educação; EUNÁPOLIS, com o Curso de
Pós-Graduação – Epistemologia Genética e Educação. (LESSA, 2002, p. 68)

Em 1996, as UNEDs criadas em 1994 passam a oferecer cursos técnicos regulares, mas com severas dificul-
dades de funcionamento devido a falta de recursos humanos, principalmente no setor técnico administrati-
vo: VITÓRIA DA CONQUISTA [...] Cursos: ‘Pró-técnico 1º Grau’, ‘Pró-técnico 2º Grau’, Eletrônica, Regular e
Especial e Eletromecânica (Regular e Especial).  VALENÇA com os Cursos: Técnico em Pesca (Regular e
Especial) e Técnico em Estrutura Naval (Regular).  EUNÁPOLIS com os Cursos Técnicos em Hotelaria (Regu-
lar); Técnico em Turismo (Regular e Especial) e Enfermagem (Especial). (LESSA, 2002, p. 68-69)

Em 1999, “a instituição completou 90 anos de existência, comprovando larga experiência no cam-
po da educação tecnológica profissionalizante”.  Nesse ano, a unidade sede em Salvador oferecia:

Curso de Ensino Médio; 127 Cursos de Ensino Básico (qualificação e requalificação profissional) em parceria
com a Secretaria do Trabalho e Ação Social, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Secretaria de Seguran-
ça Pública, Prefeituras, Federação dos Trabalhadores da Agricultura e outros órgãos [...]; 16 Cursos de nível
Técnico, 7 cursos de nível Superior, sendo que quatro de tecnólogo, dois de Engenharia e um de Adminis-
tração; um de Pós-Graduação em Pedagogia Profissional em convênio com o Instituto Superior Pedagógico
para Educação Técnica e Profissional – INSPET, de Cuba. (LESSA, 2002, p. 70)

Além desses cursos, houve igualmente a oferta de cursos “para atender as demandas mais imedi-
atas da comunidade” oferecendo os cursos “de Radialista, Equipamentos Médicos Hospitalares, Tecnólogo
em Processo de Polimerização”.  Houve, também, a participação em programas de intercâmbio interna-
cional, como o “Programa Brasil/Alemanha, de intercâmbio técnico-científico” e a oferta do Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Metodologia do Ensino Superior na UNED-Barreiras.

No fim do século XX, “vários cursos regulares de nível técnico-profissionalizante” eram ofereci-
dos, “além de cursos emergenciais [...] articulados com a comunidade local”.  O professor Lessa (2002,
p. 71) destaca
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os cursos de Turismo, Eletromecânica e Edificações em Barreiras; Construção Civil, Enfermagem, Turismo e
Hotelaria em Eunápois; Pesca, Construção Naval, Informática e Turismo em Valença; Eletromecânica, Eletrô-
nica, Processamentos de Dados e Tecnologia Ambiental em Vitória da Conquista.

[...]

Unidade de Simões Filho [...] passou a oferecer, além de cursos técnicos regulares, cursos extraordinários,
em parceria com as Prefeituras locais (Região Metropolitana de Salvador), Secretaria de Educação do Estado
da Bahia, Secretaria do Trabalho e Ação Social, programa governamental Comunidade Solidária e Universi-
dade Estadual da Bahia, [...].

Em 2002, o CEFET-BA oferecia os seguintes cursos de nível superior: Graduação em Engenharia
Industrial Mecânica, em Engenharia Industrial Elétrica e em Administração (habilitação em Administra-
ção Hoteleira).  No que se refere aos cursos técnicos, a instituição ofertou novos cursos: Operador de
Processos Industriais Químicos; Analista de Processos Industriais Químicos; Automação e Controle In-
dustrial; Manutenção Mecânica Industrial; e Instalação e Manutenção Eletrônica;  além dos cursos de
Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica, Instrumentação Industrial, Química e Turismo e Hospi-
talidade.

Nesse mesmo ano, “o campus avançado de Simões Filho passou a oferecer o curso de nível técnico
de Manutenção Industrial Mecânica e, em 2001, o de Metalurgia [..].”

Por sua vez, a UNED-Barreiras oferecia em 2002 os cursos de Edificações, Enfermagem, Turismo,
Eletrotécnica e Ensino Médio.  Além desses cursos,

a partir de 1997, foram oferecidos vários cursos em parceria, entre outros, o de Conscientização Turística
(Prefeitura, SEBRAE e Táxi Legal); vários de Requalificação Profissional (Fundação CEFET-BA, SETRAS); de
Gerenciamento Turístico e o de Qualidade do Atendimento ao Público (Prefeitura, BAHIATURSA); além de
outras atividades extras, no âmbito do processo educativo e de interesse, tanto da Instituição quanto da
comunidade como um todo. (LESSA, 2002, p. 77-78)

Em 2002, a UNED-Vitória da Conquista oferecia o curso de Ensino Médio e os cursos técnicos de
Meio Ambiente, Informática, Eletrônica e Eletrotécnica.  Nesse mesmo ano a UNED-Valença oferecia o
curso de Ensino Médio e os cursos técnicos de Turismo, Pesca, Hotelaria, Informática, Turismo e Hospi-
talidade e Aquicultura.  Já a UNED-Eunápolis oferecia o curso de Ensino Médio e os cursos técnicos de
Edificações, Enfermagem e Turismo.

Para ser possível uma visualização da evolução dos cursos oferecidos no CEFET-BA, a partir de
1993 até 2008, foram elaborados três quadros.  O Quadro nº 05 apresenta os cursos na Unidade de
Ensino de Salvador.  O Quadro nº 06 apresenta os cursos nas Unidades de Ensino de Barreiras, Vitória da
Conquista, Valença e Eunápolis.  O Quadro nº 07 apresenta os cursos oferecidos nas Unidades de Ensino
de Simões Filho, Santo Amaro, Porto Seguro e Camaçari. (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008)

Considerando que a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA
é a nova denominação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA, este dá
continuidade em 2009 aos cursos já oferecidos em 2008 com as alterações efetuadas segundo as de-
mandas da sociedade.

Com o intuito de sintetizar os 100 anos de Educação Profissional no Brasil, tendo como referência
o Estado da Bahia, foram elaborados os Quadros nº 08, 09 e 10 que destacam os períodos e/ou datas
com a descrição dos fatos marcantes ocorridos.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
- IFBA

O IFBA, herdeiro das Instituições que se constituíram e desenvolveram a partir de 1909, como
apresentado e descrito neste texto, disponibiliza em 2009 à sociedade baiana as formações oferecidas
pelo antigo CEFET-BA em 2008.  Para atender à oferta de vagas, o IFBA conta com um corpo docente, em
constante processo de qualificação, composto em 2008 por dois pós-doutores, 77 doutores, 234 mes-
tres, 201 especialistas e 67 graduados.  Esses docentes são auxiliados por um corpo técnico-administra-
tivo composto por um total de 500 servidores subdivididos em 249 com formação de nível médio e 251
de nível superior.  Dentre os servidores com formação de nível superior, 153 são graduados, 88 são
especialistas, 9 possuem a titulação de mestres e um de doutor. (RELATÓRIO DE GESTÃO 2008)

Em 2008 a Instituição teve 8.874 alunos matriculados nos seus diversos cursos e 36.670 inscritos
no Processo Seletivo 2009 para uma oferta de 3.148 vagas nos Cursos Superiores e Técnicos.  No que se
refere à Pós-Graduação, em 2008, foram matriculados 153 estudantes com a previsão de oferta de 170
vagas para Cursos de Especialização e de 35 vagas para Cursos de Doutorado. (IFBA EM NÚMEROS,
2008)

Para o Processo Seletivo 2009 foram oferecidos os seguintes cursos superiores e técnicos por
campus:

Cursos Superiores: Campus Barreiras (Licenciatura em Matemática); Campus Eunápolis (Licenciatu-
ra em Matemática); Campus Vitória da Conquista (Engenharia Elétrica); Campus Salvador (Administra-
ção, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Química, Tecnologia em
Radiologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas). (QUADRO Nº 11)

Cursos Técnicos – Modalidade Integrada: Campus Barreiras (Alimentos e Bebidas, Edificações e
Informática); Campus Camaçari (Eletrotécnica e Tecnologia da Informação); Campus Eunápolis (Edificações
e Informática); Campus Porto Seguro (Alimentos, Biocombustíveis e Informática); Campus Salvador (Análise
Química, Automação e Controle Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Geologia, Meios de Hospedagem,
Instalação e Manutenção Eletrônica, Manutenção Mecânica Industrial, Operação de Processos Industri-
ais Químicos e Refrigeração); Campus Santo Amaro (Eletromecânica e Tecnologia da Informação); Campus
Simões Filho (Eletromecânica, Manutenção Mecânica Industrial, Metalurgia e Petróleo e Gás); Campus
Valença (Aquicultura, Informática e Turismo); Campus Vitória da Conquista (Eletromecânica, Eletrônica,
Informática e Meio Ambiente).

Cursos Técnicos – Modalidade PROEJA: Campus Barreiras (Eletromecânica); Campus Eunápolis
(Cooperativismo); Campus Salvador (Infraestrutura Urbana); Campus Vitória da Conquista (Informática).

Cursos Técnicos – Modalidade Subsequente: Campus Barreiras (Eletrotécnica e Enfermagem);
Campus Camaçari (Eletrotécnica e Tecnologia da Informação); Campus Camaçari – Extensão Dias D’Ávila
(Tecnologia da Informação); Campus Eunápolis (Enfermagem e Meio Ambiente); Campus Porto Seguro
(Alimentos e Informática); Campus Salvador (Automação e Controle Industrial, Eletrotécnica, Instalação
e Manutenção Eletrônica, Manutenção Mecânica Industrial e Operação de Processos Industriais Quími-
cos); Campus Santo Amaro (Eletromecânica e Tecnologia da Informação); Campus Simões Filho
(Eletromecânica, Manutenção Mecânica Industrial, Metalurgia e Petróleo e Gás); Campus Valença
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(Aquicultura e Informática); Campus Vitória da Conquista (Eletromecânica, Eletrônica, Informática e
Meio Ambiente). (QUADRO Nº 12)

No que se refere à Pós-Graduação, o IFBA oferece cursos lato sensu e stricto sensu. Em 2009 é
oferecido o Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos (Convênio SETEC-MEC).  Em 2008
“foi implementado o Mestrado Interinstitucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, que está capacitando 20 (vinte) docentes no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecâni-
ca - PPGEM/UFRN”.  O IFBA “participa, sem ônus financeiro, do Curso de Doutorado Multi-institucional
e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, cuja primeira turma iniciou suas atividades em 2008”.
(RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008)

Iniciam em 2009 os Cursos de Doutorado Interinstitucionais em Estatística e em Engenharia Mecâ-
nica.

No que se refere à Pesquisa, o IFBA reúne variadas áreas do conhecimento, tais como: Geociências;
Administração, Planejamento Urbano e Regional; Educação; História; Letras; Física; Economia; Química;
Ciências da Comunicação; Biofísica e Engenharias Civil, Mecânica, de Materiais e Metalurgia, Sanitária,
Biomédica e Elétrica. (IFBA EM NÚMEROS, 2008)

No que diz respeito à Extensão, múltiplas atividades são realizadas por meio das seguintes ativida-
des e projetos: Incubadora tecnológica, Projeto Vivendo Cultura, Inclusão Digital (Telecentro), Projeto
Mulheres Mil, Projeto Licuri, Projeto Biodigestores, Sistema de Energia Renovável (solar e eólica), Fabri-
cação de saponáceos e detergentes, Centros Vocacionais de Tecnologia (cerâmica, temperos, informática),
Projeto turismo e receptivo. (IFBA EM NÚMEROS, 2008)

Está previsto, no plano de expansão da rede, a implantação de 8 novos campi no biênio 2009-2010
nas cidades de Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e
Seabra.

Algumas Considerações

Na elaboração deste texto, tive como objetivo principal evidenciar as diversas etapas que com-
põem a formação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  Nesse processo,
apontei algumas informações que antecedem a instituição do Ensino Profissional no Brasil.

Além disso, de 1909 a 1993, destaco no Estado da Bahia, a criação e evolução da Escola de Aprendizes
Artífices da Bahia, que passa a denominar-se, em 1935, Liceu Industrial de Salvador, em 1942, Escola
Técnica de Salvador e, em 1965, Escola Técnica Federal da Bahia.  Nesse mesmo período, em 1976, é
criado o Centro de Educação Tecnológica da Bahia.  A última década do século XX é o marco de acentu-
adas transformações no histórico institucional.  Em 28 de setembro de 1993 ocorre a criação do Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA – com a transformação da Escola Técnica Federal
da Bahia e a incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia.  A partir desse ano até 2008, a
nova Instituição atuou na Educação Profissional de nível básico, técnico, tecnológico, superior e na pós-
graduação lato sensu e stricto sensu.  Especificamente na pós-graduação stricto sensu os cursos foram
oferecidos em parceria com outras instituições.
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Nessa trajetória de 99 anos, o dia 29 de dezembro de 2008 marca um novo divisor de águas com
a transformação da Rede de Educação Profissional e das Instituições existentes em Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica constituída pelos Institutos Federais de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia presentes nos Estados da Federação, pelos CEFET-RJ e CEFET-MG, pelas Escolas Técni-
cas Vinculadas às Universidades Federais e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTRPR.

Para complementar essas informações, foram elaborados alguns quadros que possibilitam uma
visão abrangente, mas não exaustiva, da evolução dos cursos oferecidos ao longo desses 99 anos.  Esse
panorama sintético poderá contribuir para uma reflexão mais aprofundada do impacto gerado pela
Instituição no desenvolvimento sócio-econômico-cultural do Estado da Bahia e contribuir para a elabo-
ração de Itinerários Formativos para cada um dos Eixos Tecnológicos propostos pelo MEC para a Educa-
ção Profissional, tanto no nível técnico quanto no tecnológico, a partir de pesquisas de demanda.

Mas, para além dessa reflexão, retomo aqui as questões apresentadas nas Considerações Iniciais
deste texto.  Em 29 de dezembro de 2008 foram alteradas as denominações e ampliada a atuação de
espaços de aprendizagem pré-existentes que se constituíram em um determinado contexto sócio-histó-
rico-cultural, delimitado pelas fronteiras geográficas do Estado da Bahia e pelas especificidades da re-
gião onde se localizam os atuais e futuros campi do IFBA.  No entanto, grande parte dos atores sociais
continuam os mesmos e a sua atuação presente, igualmente.  Dessa forma, seus imaginários estão
repletos de representações sociais construídas que influem nos comportamentos e atitudes no presen-
te.

Tendo como cenário essas reflexões, algumas questões poderiam ser levantadas com o objetivo de
se promover, nesse novo período que se inicia com a conclusão do ciclo de cem anos desde a criação da
instituição, a constituição de um novo pensar, de um efetivo olhar sobre a missão do IFBA.  Uma delas já
foi apontada nas Considerações Iniciais: Como nós, atores sociais, atuando em diversos espaços e com
papéis distintos, afetamos cada um desses espaços de aprendizagem que receberam novas denomina-
ções?

Enfatizo que essa reflexão poderia partir da (auto)análise da ação de cada indivíduo partícipe
desse processo no seu campo mais próximo e como esta ação influencia todos os campos no seu entor-
no até os mais longínquos.

Considero que uma das formas de alterarem-se paradigmas vigentes é por meio da (trans)formação
comportamental e atitudinal dos sujeitos.  Se eu alterar o meu comportamento, esse fato pode vir a
modificar o comportamento de um grupo e influenciar uma transformação mais ampla.

Eu acredito que a minha ação pessoal e profissional influencia consideravelmente os espaços nos
quais estou inserido, seja no contexto tanto da relação estabelecida docente-discente-docente, quanto
naquela docente-pessoal técnico-administrativo-docente e, igualmente, naquela docente-sociedade-
docente.

Registro aqui uma última questão para a reflexão do leitor: Como você afeta e/ou influencia os
seus locais de atuação pessoais e profissionais?
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Quadro nº 01
A Aprendizagem Profissional da Idade Média ao Início do Século XX

PERÍODO LOCAL DESCRIÇÃO 
IDADE MÉDIA EUROPA Corporações de Ofícios – diretrizes para a aprendizagem profissional 

SÉCULOS 
XVI e XVII 

BRASIL 
COLONIAL 

Não se cuidou muito do ensino profissional 

FINS DO 
SÉCULO XVII 

BAHIA 1ª Escola de artilharia e arquitetura 
Início do “ensinamento dos ofícios” 

1808 BRASIL 

Criação das Escolas Técnicas Superiores, da Escola Vocacional 
e das Faculdades de Direito 

As Províncias são responsáveis pelo 
ensino primário e secundário 

1819 BAHIA Seminário dos Órfãos (ofícios de mecânica) 
Outros asilos (mecânica, arte gráfica, marcenaria, ferraria) 

1826 1ª Lei sobre o ensino de ofícios (definia os níveis de aprendizagem) 
1832 Decreto Imperial institui o ensino de ofício nos Arsenais da Marinha de Guerra 

Década de 1840 

BRASIL 
 

Construídas dez Casas de Educandos e Artífices em capitais da província 

1872 BAHIA 
SALVADOR 

Criação da Associação Liceu de Artes e Ofícios (ensino de artes e ofícios) 
Início do ensino de ofícios na Casa Pia e no Colégio dos Órfãos de São Joaquim 

1906 BRASIL Assuntos relativos ao ensino profissional passam a ser atribuídos ao Ministério dos 
Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio 

 Fonte: LESSA, José S., 2002 adaptado e elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 02 - Cursos Oferecidos – 1909-1970

Períodos 
Instituição Cursos Oferecidos 1909 

1933
1934 1935 

1942
1942 1943 

1951
1952 1954 1957 1963 

1970
Oficina de 
Alfaiataria 

         

Oficina de 
Encadernação 

         

Oficina de Ferraria          
Oficina de 
Sapataria 

         

Oficina de 
Marcenaria 

         

Es
co

la
 d

e 
Ap

re
nd

iz
es

 A
rt

ífi
ce

s 
da

 B
ah

ia
 

Seção de Artes 
Gráficas:  
Oficina de Tipografia 
Oficina de Pautação 
Oficina de Encadernação 
Oficina de Fototécnica 
Seção de 
Trabalhos de 
Madeira: 
Oficina de Marcenaria 
Oficina de Carpintaria 
Oficina de Vimaria 
Seção de 
Trabalhos de 
Metais: 
Oficina de Mecânica 
Oficina de Fundição 
Oficina de Serralheria 
Seções 
Independentes: 
Oficina de Sapataria 
Oficina de Artes 
Decorativas 
Oficina de Alfaiataria 

  

 

      

Cursos Técnicos: 
Desenho de 
Arquitetura 
Desenho de Máquinas 
e de Eletrotécnica 

         

Cursos de 
Formação 
Profissional: 
Ensino Industrial 
Básico (13 cursos) 
Ensino de Mestria 
(os mesmos do Básico) 
Ensino Técnico: 
Edificações 
Pontes e Estradas 
Artes Aplicadas 
Desenho Técnico 
Decoração de 
Interiores 

         

Curso de Estradas          
Curso de 
Edificações 

         

Cursos Técnicos: 
Estradas 
Edificações 

         

Es
co

la
 T

éc
ni

ca
 d

e 
Sa

lv
ad

or
 

Ginásio Industrial          

       Fonte: LESSA, José S., 2002 adaptado e elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 03 - Cursos Oferecidos – 1965-1993 – ETFBA

Períodos Insti- 
tuição Cursos Oferecidos 65 

70 71 72 74 75 76 78 79 85 86 93 

Cursos de Formação 
Profissional: 
Ensino Industrial Básico 
(13 cursos) 
Ensino de Mestria 
(os mesmos do Básico) 
Ensino Técnico: 
Edificações 
Pontes e Estradas 
Artes Aplicadas 
Desenho Técnico 
Decoração de Interiores 

           

Curso de Estradas            
Curso de Edificações            
Cursos Técnicos: 
Estradas 
Edificações 

           

Ginásio Industrial            
Área 01 – CIVIL 
Estradas 
Edificações 
Saneamento 

           

Área 02 – QUÍMICA 
Química 
Petroquímica 

           

Área 03 – 
ELETROMECÂNICA 
Eletrotécnica 
Mecânica 
Telecomunicações 
Instrumentação 

           

Área 04 – METAIS 
Geologia 
Metalurgia 

           

Curso de 
Instrumentação 
Industrial 

           

Cursos de: 
Saneamento 
Instrumentação 
Metalurgia 
Telecomunicações 

           

Curso de 
Geologia 

           

Curso de Reciclagem 
PRÓ-TECNICO 

           

Curso Técnico de 
Eletrônica (substitui o 
de Telecomunicações) 

           

Es
co

la
 T

éc
ni

ca
 F

ed
er

al
 d

a 
Ba

hi
a 

- E
TF

BA
 

Cursos Técnicos: 
Edificações 
Eletrotécnica 
Estradas 
Instrumentação 
Mecânica 
Metalurgia 
Eletrônica 
Geologia 
Química 

           

 

          Fonte: LESSA, José S., 2002 adaptado e elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 04 - Cursos Oferecidos – 1965-1993 – CENTEC – BA

Período 
Instituição Cursos Oferecidos 1976 

1978 
1979 
1985 

1986 
1993 

Processos Petroquímicos    

Manutenção Petroquímica    

Telecomunicações    

Manutenção Mecânica    

Manutenção Elétrica    

Produção Siderúrgica    

Formação de Docentes em 

Eletricidade 

   

Ce
nt

ro
 d

e 
Ed

uc
aç

ão
 T

ec
no

ló
gi

ca
 

da
 B

ah
ia

 –
 C

EN
TE

C 
– 

BA
 

Administração Hoteleira    

  Fonte: LESSA, José S., 2002 adaptado e elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.



89

A Educação Profissional no Instituto Federal da Bahia

Quadro nº 05 - Cursos Oferecidos – 1993-2008 – CEFET-BA – Salvador

Períodos UE Cursos Oferecidos 
93 94 95 96 99 2001 

2002 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Manutenção 
Petroquímica1 

 
   

Processos 
Petroquímicos 

 
   

Telecomunicações     

Manutenção 
Mecânica 

 
   

Manutenção 
Elétrica 

 
   

Administração 
Hoteleira 

 
   

Cursos Extintos, 
mas com alunos remanescentes 

Te
cn

ol
og

ia
 

Processos de 
Polimerização 

 
         

  
 

Engenharia 
Industrial 
Mecânica 

 

         

  

 

Engenharia 
Industrial Elétrica 

 
         

  
 

En
si

no
 S

up
er

io
r 

G
ra

du
aç

ão
 

Administração              

PG2 
Mestrado em 
Pedagogia 
Profissional 

 

         

  

 

Ensino Médio              

Estradas              

Eletrotécnica           S I3 S 
 I 

S 
 I 

Edificações           S S I 

Geologia            I I 

Instrumentação              

Mecânica              

Metalurgia              

Química              

Eletrônica              

Operador de 
Processos 
Industriais 
Químicos 

 

         

S I S I S I 

Analista de 
Processos 
Industriais 
Químicos 

 

         

  

 

Automação e 
Controle Industrial 

 
         

S I S I S I 

Manutenção 
Mecânica 
Industrial 

 

         

S I S I S I 

Instalação e 
Manutenção 
Eletrônica 

 

         

  

 

Turismo e 
Hospitalidade 

 
         

S S S 

Análise Química           S I S I I 

Eletrônica 
(Instalação e 
Manutenção de 
Equipamentos 

 

         

S I S I S I 

Operação de 
Plataformas e 
Sondas de 
Produção e 
Perfuração de 
Petróleo e Gás 
Natural 

 

         

  

 

Recursos Hídricos              

Transporte              

Infra-Estrutura 
Urbana (PROEJA) 

 
         

  
 

Refrigeração            I I 

Sa
lv

ad
or

 

En
si

no
 T

éc
ni

co
 

Turismo            I I 

            Fontes: LESSA, José S., 2002 e Relatórios de Gestão de 2003 a 2008.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 06 - Cursos Oferecidos – 1993-2008 – CEFET-BA

Períodos UE Cursos Oferecidos 
1993 1994 1995 1996 1999 2001 

2002 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Curso de Pós-Graduação lato 
sensu em Metodologia do 
Ensino Superior 

          
   

Curso de Licenciatura Plena 
em Matemática 

          
   

Curso Pró-Técnico              

Ensino Médio              
Eletromecânica              
Edificações           S I S I I 
Enfermagem           S S S 
Turismo e 
Hospitalidade 

          
   

Eletrotécnica           S S S 
Processamento em 
Alimentos e 
Bebidas 

          
S S I I 

Informática           S I I 

Ba
rr

ei
ra

s 

Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Eletromecânica 
(PROEJA) 

          
   

Curso Superior em 
Engenharia Elétrica 

          
   

Curso Pró-Técnico 2º Grau              

Curso Pró-Técnico 1º Grau              
Ensino Médio              

Eletrônica           S I S I S 
Eletromecânica           S I S I S I 
Eletrotécnica              
Meio Ambiente           S I S I S I 
Informática           I S I I 

Vi
tó

ri
a 

da
 C

on
qu

is
ta

 

Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Informática 
(PROEJA) 

          
   

Curso Pró-Técnico              

Ensino Médio              

Estrutura Naval              

Turismo              

Pesca              

Hotelaria              

Informática           S I S I S I 

Turismo e 
Hospitalidade 

          
S I I I 

Aquicultura           S S S I 

Informática 
(PROEJA) 

          
   

Turismo e 
Hospitalidade 
(PROEJA) 

          
   

Va
le

nç
a 

Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Aquicultura 
(PROEJA) 

          
   

Curso de Pós-Graduação – 
Epistemologia Genética e 
Educação 

          
   

Licenciatura Plena em 
Matemática 

          
   

Ensino Médio              

Hotelaria              

Turismo              

Enfermagem           S S S 

Edificações            I I 

Turismo e 
Hospitalidade 

          
   

Informática           S I S I S I 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (PROEJA) 

          
   

Eu
ná

po
lis

 

Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Meio Ambiente            S S 

           Fontes: LESSA, José S., 2002 e Relatórios de Gestão de 2003 a 2008.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 07 - Cursos Oferecidos – 1993-2008 – CEFET-BA

Períodos UE Cursos Oferecidos 
1993 1994 1995 1996 1999 2001 

2002 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ensino Médio              
Manutenção 
Industrial 
Mecânica4 

     
 

    
S S I S I 

Metalurgia           S S I S I 

Petróleo e Gás           S S I S I Si
m

õe
s 

Fi
lh

o 

Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Eletromecânica           S S I S I 
Ensino Médio              

Eletromecânica           S S I S I 

Sa
nt

o 
Am

ar
o 

Tecnologia da 
Informação 

          S S I S I 

Tecnologia da 
Informação 

            S I 

Po
rt

o 
Se

gu
ro

 

Processamento 
de Alimentos e 
Bebidas 

          
  S I 

Tecnologia da 
Informação 

            S I 

Eletrotécnica             S I 

Ca
m

aç
ar

i Cu
rs

os
 T

éc
ni

co
s 

Informática 
(Extensão Dias 
D’Ávila 

          
  S 

       Fontes: LESSA, José S., 2002 e Relatórios de Gestão de 2003 a 2008.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.

4 Este curso teve o seu início no ano de 2000.
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Quadro nº 08
100 Anos de Educação Profissional no Brasil – Bahia – 1909-1975

PERÍODO LOCAL DESCRIÇÃO – FATOS MARCANTES 

23 DE 
SETEMBRO DE 

1909 
BRASIL 

Decreto nº 7.566 institui o Ensino Profissional 
Criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil 

Objetivo: formar artífices, operários e contra-mestres (ensino prático e de 
conhecimentos técnicos) 

1909 – 1934 BAHIA 
Escola de Aprendizes Artífices da Bahia 

Oficinas de Alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria 

1934 BRASIL Decreto nº 24.558 
Processo de expansão gradativa do ensino industrial 

1934 

Seção de Artes Gráficas: 
Oficinas de Tipografia, de Pautação, 
de Encadernação e de Fototécnica 

 
Seção de Trabalhos de Madeira: 

Oficinas de Marcenaria, de Carpintaria e de Vimaria 
 

Seção de Trabalhos de Metais: 
Oficinas de Mecânica, de Fundição e de Serralheria 

 
Seções Independentes: 

Oficina de Sapataria;  Oficina de Artes Decorativas; 
Oficina de Alfaiataria 

1935 
Nova denominação: 

Liceu Industrial de Salvador 

1942 

Nova denominação: 
Escola Técnica de Salvador 

 
Instalação dos Cursos Técnicos: 

Desenho de Arquitetura 
Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica 

1943 

Cursos de Formação Profissional: 
Ensino Industrial Básico (13 cursos) 

Ensino de Mestria (os mesmos do Básico) 
Ensino Técnico: 

Edificações 
Pontes e Estradas 
Artes Aplicadas 

Desenho Técnico 
Decoração de Interiores 

1952 

BAHIA 

Extinção dos cursos: 
Desenho de Arquitetura 

Desenho de Máquinas e Eletrotécnica 

1953 
 

BRASIL 
 

Implantação da PETROBRÁS: 
Início de uma revolução na educação profissional 

1954 Criação do Curso de Estradas 
1957 Criação do Curso de Edificações 

1963 
BAHIA Criação dos primeiros Cursos Técnicos:  

Estradas e Edificações 
Criação do Ginásio Industrial 

20 DE AGOSTO 
DE 1965 

Lei nº 4.759 
Nova Denominação: 

Escola Técnica Federal da Bahia 

1971 

Lei nº 5.692 
Área 01 – CIVIL: Estradas, Edificações e Saneamento 

Área 02 – QUÍMICA: Química e Petroquímica 
Área 03 – ELETROMECÂNICA: Eletrotécnica, Mecânica, Telecomunicação e 

Instrumentação 
Área 04 – METAIS: Geologia e Metalurgia 

1972 Criação do Curso de Instrumentação Industrial 

1974 Criação dos Cursos de: 
Saneamento, Instrumentação, Metalurgia e Telecomunicações 

1975 

BAHIA 

Criação do Curso de Geologia 

      
    Fonte: LESSA, José S., 2002 e Lei nº 11.892.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 09
100 Anos de Educação Profissional no Brasil – Bahia – 1976-1995

PERÍODO LOCAL DESCRIÇÃO – FATOS MARCANTES 

06 DE JULHO 
DE 1976 

Lei nº 6.344 
Criação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC 

(Unidade de Ensino não-universitário com a finalidade específica de ministrar 
cursos de formação tecnológica 

Cursos Oferecidos: 
Processos Petroquímicos 

Manutenção Petroquímica 
Telecomunicações 

Criação do “Curso de Reciclagem denominado PRÓ-TÉCNICO” na Escola Técnica 
Federal da Bahia 

1978 

Criação de novos Cursos no CENTEC: 
Manutenção Mecânica 
Manutenção Elétrica 
Produção Siderúrgica 

Formação de Docentes em Mecânica e Eletricidade 
Administração Hoteleira (convênio com a EMBRATUR) 

1979 Criação do Curso Técnico de Eletrônica em substituição ao Curso de 
Telecomunicações 

1985 

Cursos agrupados por área no CENTEC 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA: 

Manutenção Petroquímica e Manutenção Mecânica 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ELÉTRICA: Telecomunicações e Manutenção 

Elétrica 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA QUÍMICA: 

Processos Petroquímicos 
 CURSO DE TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 

1986 

Oferecidos nove Cursos Técnicos: 
EDIFICAÇÕES, ELETROTÉCNICA, ESTRADAS, INSTRUMENTAÇÃO, MECÂNICA, 

METALURGIA, ELETRÔNICA, GEOLOGIA e  QUÍMICA 
 

Opções de cursos extraordinários e emergenciais 
 

Curso Básico que antecede à formação técnico-profissional 
 

Curso especial de preparação ao Exame de Seleção, o Pró-técnico 
 

28 DE 
SETEMBRO DE 

1993 

Lei nº 8.711 
Criação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA – com a 

transformação da 
Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA, em CEFET 

e incorporando 
o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC 

 
Cursos Oferecidos: 

3º GRAU: Manutenção Petroquímica, Processos Petroquímicos, Telecomunicações, 
Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Administração Hoteleira 

2º GRAU: Estradas, Eletrotécnica, Edificações, Geologia, Instrumentação, Mecânica, 
Metalurgia, Química e Eletrônica 

1994 

Início das atividades da UNED – Barreiras 
Curso Pró-Técnico 

Processo de criação das UNEDs 
Valença, Vitória da Conquista e Eunápolis 

1995 

BAHIA 

UNED – BARREIRAS 
cursos técnicos regulares: Eletromecânica e Edificações 

 
início do funcionamento acadêmico das 

UNED – VITÓRIA DA CONQUISTA 
curso Pró-Técnico 2º Grau 

UNED – VALENÇA 
Curso Pró-Técnico 

UNED – EUNÁPOLIS 
Curso de Pós-Graduação – Epistemologia Genética e Educação 

         
Fonte: LESSA, José S., 2002 e Lei nº 11.892.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Quadro nº 10
100 Anos de Educação Profissional no Brasil – Bahia – 1996-2008

 

PERÍODO LOCAL DESCRIÇÃO – FATOS MARCANTES 

1996 

VITÓRIA DA CONQUISTA 
Cursos: Pró-técnico 1º Grau; Pró-técnico 2º Grau, Eletrônica e Eletromecânica 

(Regular e Especial) 
VALENÇA 

Cursos: Técnico em Pesca (Regular e Especial) e Técnico em Estrutura Naval 
(Regular) 

EUNÁPOLIS 
Cursos Técnicos em Hotelaria (Regular); Técnico em Turismo (Regular e Especial) e 

Enfermagem (Especial) 

1999 

90 anos de Educação Tecnológica Profissionalizante 
 

Unidade Sede – Salvador 
Curso de Ensino Médio 

127 Cursos de Ensino Básico  
6 Cursos de nível Técnico 
7 cursos de nível Superior 

(quatro de tecnólogo, dois de Engenharia e um de Administração) 
um de Pós-Graduação em Pedagogia Profissional 

 
Oferta de cursos “para atender as demandas mais imediatas da comunidade”: 

os cursos de Radialista, Equipamentos Médicos Hospitalares, 
Tecnólogo em Processo de Polimerização 

 
Participação em programas de intercâmbio internacional 

Programa Brasil/Alemanha, de intercâmbio técnico-científico 
Curso de Pós-Graduação lato sensu 

em Metodologia do Ensino Superior na UNED-Barreiras 

2001 – 2002 
Campus Avançado – Simões Filho 

Curso Técnico de Manutenção Industrial Mecânica 
Curso Técnico de Metalurgia 

Unidade Sede – Salvador 
Cursos de nível superior: 

Graduação em Engenharia Industrial Mecânica, em Engenharia Industrial Elétrica e 
em Administração (habilitação em Administração Hoteleira) 

Cursos técnicos – novos cursos: 
Operador de Processos Industriais Químicos 
Analista de Processos Industriais Químicos 

Automação e Controle Industrial 
Manutenção Mecânica Industrial 

Instalação e Manutenção Eletrônica 
além dos cursos de Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica, 

Instrumentação Industrial, Química e Turismo e Hospitalidade 
 

UNED – Barreiras 
Cursos Técnicos: 

Edificações, Enfermagem, Turismo, Eletrotécnica 
Ensino Médio 

UNED – Vitória da Conquista 
Ensino Médio 

Cursos Técnicos: 
Meio Ambiente, Informática, Eletrônica e Eletrotécnica 

UNED – Valença 
Ensino Médio 

Cursos Técnicos: 
Turismo, Pesca, Hotelaria, Informática, Turismo e Hospitalidade e Aquicultura 

2002 

BAHIA 

UNED – Eunápolis 
Ensino Médio 

Cursos Técnicos: 
Edificações, Enfermagem e Turismo 

29 de 
Dezembro de 

2008 
BRASIL 

Lei Nº 11.892 
Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

          Fonte: LESSA, José S., 2002 e Lei nº 11.892.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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 Quadro nº 11 - Cursos Superiores Oferecidos – 2009 – IFBA

CAMPI 

CURSOS SUPERIORES OFERECIDOS 

BA
RR

EI
RA

S 

CA
M

AÇ
AR

I 

CA
M

AÇ
AR

I (
D

ia
s 

D
’Á

vi
la

) 

EU
N

ÁP
O

LI
S 
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RT

O
 S
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U

RO
 

SA
LV
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O

R 

SA
N

TO
 A

M
AR

O
 

SI
M

Õ
ES

 F
IL

H
O

 

VA
LE

N
ÇA

 

VI
TÓ

RI
A 

D
A 

CO
N

Q
U

IS
TA

 

SUPERIORES           
Administração           
Engenharia Elétrica           
Engenharia Industrial Elétrica           
Engenharia Industrial Mecânica           
Engenharia Química           
Licenciatura em Matemática           
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

          

Tecnologia em Radiologia           

       Fonte: IFBA EM NÚMEROS.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.

Quadro nº 12 - Cursos Técnicos Oferecidos – 2009 – IFBA

CAMPI CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS: 
 

MODALIDADE INTEGRADA (I) 
MODALIDADE PROEJA (P) 

MODALIDADE SUBSEQUENTE (S) BA
RR

EI
RA

S 

CA
M

AÇ
AR

I 

CA
M

AÇ
AR

I (
D

ia
s 

D
’Á

vi
la

) 

EU
N

ÁP
O
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S 
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O
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U

RO
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O

R 
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N
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 A

M
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O
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M

Õ
ES

 F
IL

H
O

 

VA
LE

N
ÇA

 

VI
TÓ

RI
A 

D
A 

CO
N

Q
U

IS
TA

 

Alimentos     I S      

Alimentos e Bebidas I          

Análise Química      I     

Aquicultura         I S  

Automação e Controle Industrial      I S     

Biocombustíveis     I      

Cooperativismo    P       

Edificações I   I  I     

Eletromecânica P      I S I S  I S 

Eletrônica          I S 

Eletrotécnica S I S    I S     

Enfermagem S   S       

Geologia      I     

Informática I   I I S    I S I P 
S 

Infraestrutura Urbana      P     

Instalação e Manutenção Eletrônica      I S     

Manutenção Mecânica Industrial      I S  I S   

Meio Ambiente    S      I S 

Meios de Hospedagem      I     

Metalurgia        I S   

Operação de Processos Industriais Químicos      I S     

Petróleo e Gás        I S   

Refrigeração      I     

Tecnologia da Informação  I S S    I S    

Turismo         I  

       Fonte: IFBA EM NÚMEROS.  Elaborado por AVENA, Biagio M., 2009.
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Em 2008, o Ministério da Educação, em conjunto com as instituições que compõem a Rede Federal de
 Educação Profissional, Científica e Tecnológica, iniciaram as comemorações do centenário de cria-

ção da Educação Profissional no Brasil.
Apesar da formação do trabalhador já ser uma realidade desde os tempos mais remotos da coloni-

zação, somente em 1909, diante do aumento da população nas cidades e para “facilitar” à classe traba-
lhadora a luta pela sua sobrevivência, o governo federal, através do Decreto n.º 7.566, criou, em cada
uma das capitais dos Estados da República, as Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas ao ensino
profissional primário e gratuito.

Inicialmente direcionadas aos desfavorecidos da fortuna, com idade entre 10 e 13 anos, as Escolas de
Aprendizes Artífices abriram o caminho para a constituição de uma rede federal de instituições escola-
res ligadas diretamente à formação para o trabalho. Ao longo desses cem anos de existência, essas
instituições passaram por uma série de metamorfoses, que em sua radicalidade estão ligadas às diversas
políticas econômicas e sociais implementadas no Brasil.

Assim, no contexto dessas comemorações, o presente artigo tem como objetivo discutir as possi-
bilidades de mudança na educação profissional a partir da transformação do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) em Instituto Federal da Bahia (IFBA). (BRASIL, Lei n.° 11.892, 2008)

A discussão considerou o debate teórico-contemporâneo sobre educação profissional e as reper-
cussões do ajuste da economia brasileira aos processos de globalização, reestruturação produtiva e
neoliberalismo, que repercutem sobre as políticas educacionais como um todo, particularmente, sobre
a formação profissional do trabalhador.

Iniciamos apresentando, em linhas gerais, os fundamentos histórico-ontológicos da relação traba-
lho-educação e a conformação dos sistemas de ensino sob a égide do trabalho. Em seguida fizemos um
breve histórico da Rede Federal de Educação Profissional e seus processos de metamorfose, discutindo
alguns desafios colocados ao IFBA a partir da sua criação. Por fim, concluímos com alguns questionamentos
e possibilidades de mudanças na educação profissional, considerando a expansão da rede federal e o
contexto do IFBA.

* Mestrando em Educação da Faculdade de Educação da UFBA - albertoleal.neto@terra.com.br.

** Mestranda em Educação da Faculdade de Educação da UFBA - edeniceb@ifba.edu.br.

***Doutora pela Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta da Faculdade de Educação da UFBA. - toniazzi@ufba.br.
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Sociedade, Trabalho e Educação

O objeto de estudo trabalho-educação, no qual se insere o tema deste artigo, é complexo e tarefa
nada fácil para o investigador, pois, embora tenham funções sociais específicas que não se confundem
nem se anulam, um contém o outro antes mesmo de colocados em associação. Esse suposto carece ser
explicado e é o que faremos através dos fundamentos histórico-ontológicos (SAVIAN, 2007) dessa rela-
ção.

Trabalho e educação são atividades próprias do homem, isto é, somente ele é capaz de trabalhar e
educar. Qual é a característica do homem que lhe permite realizar essas atividades? Sua racionalidade.
Mas só isso não basta. É preciso considerar as condições reais de sua existência, pois diferentemente
dos demais animais, que se adaptam à natureza, os homens têm de adaptar a natureza a si, transforman-
do-a em função de suas necessidades. É esse agir humano que se chama trabalho. Dito de outra forma,
a essência do homem é o trabalho, pois ela não lhe é dada, não é dádiva divina ou natural; é produzida
por ele. Assim, o homem não nasce homem. Ele forma-se homem, pois precisa produzir sua própria
existência, que é ao mesmo tempo sua formação, isto é, um processo educativo. Nesse sentido, a ori-
gem da educação coincide com a origem do próprio homem. Portanto, a relação trabalho-educação na
sua origem é uma relação de identidade, pois o homem aprende a produzir sua existência produzindo-
a. (SAVIANI, 2007)

Nas comunidades primitivas, por exemplo, o homem apropriava-se coletivamente dos meios de
produção de sua existência e nesse processo se educava e educava as novas gerações. A educação
identificava-se com a vida e era uma verdade prática.

Com o advento da propriedade privada, alguns homens, os proprietários da terra, passam a viver
do trabalho alheio. Essa divisão dos homens em classes – proprietários e não proprietários – produz
também uma divisão na educação, antes plenamente identificada com o processo de trabalho. Surgem
também dessa divisão duas modalidades distintas de educação: uma para a classe proprietária, centrada
nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico e militar; e a
educação para a classe não proprietária, vinculada ao próprio processo de trabalho. Saviani (2007, p.
157) explica:

[...] o desenvolvimento da sociedade de classes, especificamente nas suas formas escravista e feudal, consu-
mou a separação entre trabalho e educação. No entanto, não se pode perder de vista que isso só foi possí-
vel a partir da própria determinação do processo de trabalho. Com efeito, é o modo como se organiza o
processo de produção – portanto, a maneira como os homens produzem os seus meios de vida – que
permitiu a organização da escola como espaço separado da produção. Logo, a separação também é uma
forma de relação, ou seja, nas sociedades de classes a relação entre trabalho e educação tende a manifestar-
se na forma de separação entre escola e produção.

O mesmo autor afirma que a separação entre escola e produção reflete a divisão que se processou
historicamente entre trabalho manual e intelectual, assumindo a escola também uma dupla identidade,
isto é, uma educação vinculada ao processo produtivo e outra destinada à educação para o trabalho
intelectual. Esta última constitui-se num instrumento de preparação para os futuros dirigentes da soci-
edade e passa a ser considerada a educação propriamente dita, estabelecendo a separação entre educa-
ção e trabalho.
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A Revolução Industrial força a escola a ligar-se ao mundo da produção; contudo, a educação que a
burguesia concebe e realiza reflete a divisão dos homens em dois campos: o das profissões manuais,
que requer uma formação prática, dispensando os fundamentos teóricos; e aquele das profissões inte-
lectuais, que requer domínio teórico amplo. Essa separação se materializa na proposta dualista das
escolas profissionais para os trabalhadores e escolas de ciências e humanidades para os futuros dirigen-
tes.

É a partir dessa identidade na relação trabalho-educação que passaremos a discutir a expansão do
sistema escolar nacional, que tem sido produto, segundo Gentilli (2005), do que ele denomina de pro-
messa da escola como entidade integradora, pois tanto os grupos dominantes quanto as massas que luta-
vam pela democratização da escola a tinham como dispositivo de integração social. Gentilli (2005, p.
49-50) explica:

[...] a promessa integradora da escolaridade estava fundada na necessidade de definir um conjunto de
estratégias orientadas para criar as condições “educacionais” de um mercado de trabalho em expansão e na
confiança (aparentemente incontestável) [...] de atingir o pleno emprego. A escola se constituía, assim, num
espaço institucional que contribuía para a integração econômica da sociedade, formando o contingente
(sempre em aumento) da força de trabalho que se incorporaria gradualmente ao mercado.

Assim, complementa o autor, o processo de escolaridade era o elemento fundamental na formação
do capital humano, necessário para garantir a competitividade na economia, o incremento progressivo
da riqueza social e da renda individual, que obrigava o Estado a pensar o planejamento educacional
como uma atividade central na definição das políticas públicas. Desse suposto impacto econômico na
educação, no período 1950/60, surge a disciplina Economia da Educação e com ela uma teoria oficial
destinada a oferecer coerência às reflexões produzidas nesse campo – Teoria do Capital Humano
(SCHULTZ, 1973) – que passa a ser o principal enquadramento teórico usado para definir o sentido da
relação trabalho-educação no capitalismo contemporâneo. Nessa teoria, o papel do Estado é central
não só na formação de capital humano, mas na captação de recursos financeiros e distribuição das
verbas ao sistema educacional.

Mas a crise do capitalismo dos anos 1970 marca o início da desarticulação da promessa da escola
integradora, que se efetiva concretamente nos anos de 1980, cujo processo é no mínimo paradoxal. Por
quê? Porque se de um lado a conjuntura revalorizava o papel econômico da educação e enfatizava a
importância produtiva dos conhecimentos, de outro a Teoria do Capital Humano promove um desloca-
mento da ênfase na função da escola, permitindo a progressiva aceitação do fato de que a educação e o
desemprego, a educação e a distribuição regressiva da renda social, a educação e a pobreza podem convi-
ver num vínculo conflitante, porém funcional com o desenvolvimento e a “modernização” econômica.
Surge então uma nova promessa de caráter estritamente privado: a empregabilidade. (GENTILLI, 2005)

A empregabilidade ganha espaço no Brasil nos anos de 1990 através de políticas públicas suposta-
mente destinadas a diminuir os riscos sociais do desemprego, pois segundo os neoliberais, elas dinami-
zam o mercado de trabalho através dos seguintes elementos: redução dos encargos patronais,
flexibilização trabalhista e formação profissional permanente. Assim, a empregabilidade como funda-
mento faz do mercado a focalização dos processos regulatórios da formação profissional, reduzindo o
processo educativo à forma instrumental para obtenção de emprego e renda. Essa noção colabora para
romper com o sentido universalista das políticas públicas, sobretudo as concernentes a trabalho e edu-
cação.
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Explicitada nossa compreensão sobre a identidade entre trabalho-educação, passamos a discutir
as possibilidades de mudanças no IFBA.

Um Século de Existência (1909-2009)

Em 23 de setembro de 2009, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) completara cem anos do lança-
mento da sua pedra fundamental; porém, como Instituto é apenas um recém-nascido. Como se explica
ser centenário e recém-nascido ao mesmo tempo? Este aparente paradoxo deve-se às metamorfoses
que vêm ocorrendo com a educação profissional no Brasil desde a sua criação. Para compreendermos
melhor essas mudanças, realizamos um breve histórico das políticas do governo federal para essa moda-
lidade de educação.

Brasília, 29 de dezembro de 2008, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a
Lei n.º 11.892 (BRASIL, 2008), que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. O que isso
significa? A resposta a essa pergunta será dada através da história oficial da educação profissional no
Brasil, que vai desde a criação das primeiras Escolas de Aprendizes Artífices (1909) até os recém-criados
Institutos Federais (2008).

Durante esses quase cem anos de história da educação profissional, houve cinco processos de
reformas, todas decorrentes das mudanças nas políticas sócio-econômicas implementadas no Brasil em
seus diferentes momentos históricos. Segundo Bauman (2007), a rapidez com que as instituições se
dissolvem, transformando-se em novas instituições, explica-se devido à necessidade de atender sempre
as forças do mercado, notoriamente volúveis e inerentemente imprevisíveis.

As Escolas de Aprendizes Artífices se constituem na gênese dos Institutos Federais e surgem como
resposta do governo federal ao aumento da população nas cidades e são direcionadas às classes menos
favorecidas. O ensino era de cunho assistencialista, predominantemente manufatureiro-artesanal e visa-
va preparar para o trabalho os excluídos da sociedade, os deserdados da sorte.

Passadas quase três décadas da constituição das primeiras Escolas de Aprendizes Artífices, em
1937, estas passam a ser denominadas de Liceus Industriais, que tiveram cinco anos de existência. Vale
ressaltar que é somente nesse momento, com a nova Constituição, que o ensino profissional é conside-
rado dever do Estado:

[...] O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educa-
ção, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino
profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, municípios e dos indivíduos ou associações particu-
lares e profissionais.

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de apren-
dizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. (BRASIL Constituição (1937), 2001, p.
103)

Mas foi somente a partir da década de 1940 que o Estado assume a educação profissional como
modalidade de educação, tendo como foco preparar mão-de-obra para o mercado de trabalho. Portan-
to, a trajetória educacional dos que iam desempenhar as funções intelectuais e instrumentais estava
bem demarcada.
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Kuenzer (2001) corrobora para o entendimento dessa concepção dual de educação profissional
quando afirma que a formação acadêmica e intelectualizada era destinada à elite, cabendo aos trabalha-
dores e seus filhos a formação profissional com ênfase na preparação para o fazer – executar um ofício.

Posteriormente, em 1941, o ensino de todo o país sofre novas alterações devido à Reforma
Capanema. Dois pontos importantes dessa reforma devem ser destacados: passa-se a exigir exames de
admissão para o ingresso nas escolas industriais e o ensino profissional passa a ser equivalente ao que
hoje denominamos de nível médio.

Sob efeito dessa reforma, em 1942, os Liceus Industriais são transformados em Escolas Industriais
e Técnicas, fruto do processo de desenvolvimento do país, que desacelera o modelo agroexportador e
inicia o processo de industrialização. Nesse período o ensino médio ou secundário de 2º ciclo ainda não
existia, passando a se estruturar como curso, com estudos regulares, em 1942, em consequência da
Reforma Gustavo Capanema. (KUENZER, 2001)

Na medida em que a elite encaminha seus filhos para os cursos de 2º ciclo (colegiais), com o
objetivo de prepará-los para o ingresso no nível superior, aos filhos da classe trabalhadora restava a
preparação para o processo produtivo por meio de cursos profissionalizantes, reafirmando a dualidade
estrutural dessa modalidade de educação. Portanto, formar trabalhadores instrumentais e trabalhado-
res intelectuais se constituiu, desde o início da organização da educação brasileira, e continua a ser
legitimada pela Reforma Capanema. Essa dualidade representa a própria divisão em classes da socieda-
de brasileira.

Em 1959, as escolas industriais e técnicas são transformadas em Escolas Técnicas Federais, haven-
do uma completa equivalência entre os cursos técnicos e o secundário, por força da LDB n.º 4.024, de
dezembro de 1961. Entretanto, na prática continuava a dualidade estrutural entre os dois tipos de
ensino1.

Na era do “milagre econômico”, no governo militar, a busca pelo ensino profissional acelera-se,
pois era condição sine qua non adequar a educação a este contexto, isto é, capacitar de forma rápida os
jovens para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Assim, com a Lei n.º 5.692 de 1971,
referenciada pela Teoria do Capital Humano, o ensino profissionalizante torna-se compulsório, confe-
rindo obrigatoriedade à habilitação profissional no ensino do 2º grau. Essa busca compulsória contri-
buiu para conter a grande demanda por ensino superior e despolitizar o ensino secundário.

Essa lei gerou polêmica, criando muitas resistências entre especialistas, educadores e professores,
dentre outras razões, porque foram acrescidas disciplinas profissionalizantes específicas em detrimento
das disciplinas gerais, com caráter propedêutico. Em 1982, no calor dessas críticas, o governo federal,
por meio da Lei n.º 7.044, extinguiu essa obrigatoriedade.

Em 1978, o governo faz mais uma reforma na educação profissional através da Lei n.º 6.545/78,
que transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro), em Centros Fede-
rais de Educação Tecnológica (CEFETs), conferindo-lhes o direito de ministrar cursos de graduação e de
pós-graduação. Mais tarde, as Escolas Técnicas Federais do Maranhão (1989) e da Bahia (1993) também
são elevadas à categoria de CEFETs.2

1 Para uma visão mais aprofundada sobre a dualidade estrutural da educação brasileira, ver Acácia Kuenzer (1991; 2001).

2 Cf. Lei n.º 7.863, de 30 de outubro de 1989 e a Lei n.º 8.711 de 28 de setembro de 1993 que instituem respectivamente o CEFET-
MA e o CEFET-BA.
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No intervalo entre 1978-1993, ocorre a promulgação da Constituição Federal de 1988, que passa a
referenciar as demais leis do país, inclusive na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº. 9.394/96, denominada de Lei Darcy Ribeiro.

No bojo do processo de reestruturação econômica mundial, denominada de acumulação flexível
(HARVEY, 1998), e das orientações dos organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial
(BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil implementa políticas neoliberais, realizando a
Reforma do Estado, liberando a economia ao capital estrangeiro, desregulamentando as relações traba-
lhistas e diminuindo a ação estatal nas áreas sociais. Reorganiza também a produção a partir de novas
formas de organização e gestão do trabalho, denominada de produção flexível. (ANTUNES, 1999, 2005)

No plano da educação profissional, a LDB n.º 9.394/96, através dos artigos3 39, 40, 41 e 42, incor-
pora essas mudanças ditadas pelos interesses dos organismos internacionais, concebendo a educação
profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência, e à tecnologia, condu-
zindo ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Essa formação deve ser tam-
bém “abrangente”, baseada nas técnicas de trabalho, instrumental e referenciada pelos conhecimentos
científico-tecnológicos.

Em 1997, ampliando este ideário, o governo federal institui o Decreto n.º 2.208, oficializando
mais uma vez a separação entre ensino médio e educação profissional. Este decreto perdurou até julho
de 2004, quando foi substituído pelo Decreto n.º 5.154/04, que restabelece a possibilidade de integração
entre educação profissional e ensino médio.4

Este breve histórico revela o constante movimento de ampliação e de reconfigurações da educa-
ção profissional, começando com a Escola de Artífices Aprendizes e no seu centenário integrando a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a nível nacional, que tem, dentre outros
objetivos, oferecer educação de qualidade e contribuir para a redução das desigualdades sociais no
país.

A Rede Federal de Educação Profissional e o IFBA

No final de 2008, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, lança as bases para a implementação, em
todo o território nacional, de um modelo de educação profissional e tecnológica capaz de se tornar
parte indissociável da educação nacional.

Fazem parte dessa Rede as seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; Centros Federais
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ, e de Minas Gerais – CEFET-MG e Escolas
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

3 Em julho de 2008, o presidente Lula da Silva sanciona a Lei n.º 11.741 que altera dispositivos da Lei n°. 9.394/96, dentre eles os
artigos 39, 41 e 42 que tratam da educação profissional

4 Para uma análise da trajetória da revogação do Decreto n.º 2.208/97, ver Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a).
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Conforme os documentos oficiais, essa rede pretende inovar, e a inovação começa pela identidade
visual única5 para os 38 Institutos Federais. Semelhante ao que ocorreu com a identidade visual dos
CEFETs, a logomarca dos Institutos Federais deixa de conter os instrumentos representativos da indús-
tria, historicamente presentes nos símbolos das instituições anteriores.

Esta nova identidade visual traz na sua simbologia “a ideia do homem integrado e funcional”. Este
homem tem seu “pensamento expresso, forte e com energia”, representado em um círculo na cor ver-
melha. Os quadrados que compõem o restante da identidade visual se encaixam perfeitamente como
numa rede, na cor verde e simbolizam a “harmonia” e “integração da rede”. Portanto, essa concepção de
instituição de educação profissional mais próxima do ser humano ontológico e integrado, simbolizada
na logomarca, delineia-se como um dos grandes desafios a serem alcançados pelos Institutos Federais.

Para o Estado da Bahia, a referida lei criou dois Institutos Federais: o Instituto Federal da Bahia6

(IFBA), antigo CEFET-BA; e o Instituto Federal Baiano7, integrando todas as Escolas Agrotécnicas Fede-
rais do Estado.

Os Institutos Federais, de acordo com o art. 2º da Lei n.º 11.892/08 (BRASIL, 2008, p. 1),

[...] são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conju-
gação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

Esta definição mostra a complexidade da recém-criada instituição, que deve articular os vários
níveis e modalidades de ensino: superior, básico e profissional, promovendo uma organização pedagó-
gica verticalizada, pluricurricular e em estrutura multicampi.

Além disso, os Institutos Federais, conforme indica o artigo 8º, devem garantir a oferta de, no
mínimo, 50% das vagas para atender a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados para os concluintes de nível fundamental e para o público da educação de
jovens e adultos; e no mínimo 20% para “[...] cursos de licenciatura, assim como programas especiais de
formação pedagógica, com o objetivo de formação de professores para a educação básica, sobretudo
nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional” (BRASIL. Lei nº 11.892, 2008, p. 2)

Fazendo um cálculo básico, considerando as proporções mínimas de vagas, verificamos que, se o
IFBA conseguir cumprir, em cada exercício, os percentuais estabelecidos na lei, terá que garantir um
mínimo de 70% de suas matrículas à educação técnica de nível médio, prioritariamente em cursos inte-
grados, bem como para a formação de professores. Já os 30% das vagas restantes podem ser distribuídos
entre cursos de qualificação profissional, em todos os níveis de escolaridade, e cursos de nível superior
(graduação e pós-graduação).

5 Cf. Manual de uso da marca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

6 De acordo com a Portaria n.º 4 de 6 de janeiro de 2009, o IFBA passa a ser composto pelos campi de Salvador, Barreiras, Vitória
da Conquista, Eunápolis, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Porto Seguro, Camaçari (implantados e em funcionamento), Feira
de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina, Paulo Afonso, Seabra e Jequié (projeto de expansão).

7 A mesma portaria estabelece para o Instituto Federal Baiano a relação dos seguintes campi: Catu, Guanambi, Santa Inês e
Senhor do Bonfim (implantados e em funcionamento), Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Bom Jesus da Lapa
(projeto de expansão).
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Considerando, hoje, a infraestrutura física, equipamentos, laboratórios, acervo bibliográfico, qua-
dro de recursos humanos etc. do IFBA, serão necessários investimentos de monta para que esse projeto
seja efetivamente implementado; assim, o primeiro desafio do IFBA é garantir os recursos necessários.

Outro desafio do IFBA é oferecer cursos de ensino médio integrado e de formação de professores,
tendo como um dos seus principais fundamentos “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o
científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana” como preco-
niza o documento oficial (PACHECO, 2008), o que significa romper com o paradigma de educação profis-
sional centrada em uma formação baseada estritamente nas demandas do mercado.

O IFBA também terá que elaborar uma proposta político-pedagógica comprometida em desenvol-
ver um currículo que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura sob uma perspectiva oposta ao que
se tem materializado até os dias de hoje na educação profissional. A presença da ciência, através do
desenvolvimento do conhecimento científico, abre possibilidades de atuação da instituição no sentido
de uma formação integral, alinhando ensino técnico e formação humana em benefício do estudante.

Portanto, pensar e implementar uma formação integral, rompendo com os padrões de educação
até então estabelecidos, é o maior desafio do IFBA.

Para subsidiar a discussão sobre as reais possibilidades de mudanças no IFBA, articulamos duas
teses do materialismo histórico-dialético com a proposta do governo federal a ser implementada pelo
IFBA. Na primeira tese, os homens são artífices da sua própria história, e a segunda, complementar à
primeira, afirma que essa mesma história só pode ser construída a partir de determinadas condições
históricas e sócio-econômicas. Assim, tomando como suposto essas duas teses, afirmamos que o desti-
no do IFBA está em aberto e que o caminho para a efetivação desse destino depende do conjunto de
medidas desenvolvidas pelo reitor, diretores, professores, técnico-administrativos, discentes e, sobre-
tudo, pelo Ministério da Educação, que tem a responsabilidade de garantir, através de recursos públi-
cos, a implementação desse projeto.

Acreditamos que, no IFBA e nas demais instituições que compõem a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, não é suficiente apenas propor um modelo institucional inovador
baseado em um conceito de educação profissional e tecnológica jamais vista em outro país, pois

[...] é evidente que uma educação voltada para a construção de uma sociedade que tenha por horizonte a
emancipação da humanidade terá que ser norteada por princípios e deverá encontrar formas profundamen-
te diferentes daquela voltada para a reprodução da sociabilidade regida pelo capital. (TONET, 1998, p. 10)

Portanto, o desafio histórico dos Institutos Federais, dentre eles o IFBA, é de ruptura do paradigma
centenário da educação profissional, passando a considerá-la na perspectiva de emancipação do ser
humano.

Não é um desafio fácil de ser concretizado, até porque as políticas para educação profissional no
governo Lula têm sido marcadas por um percurso controvertido ante as lutas da sociedade, as propostas
de governo e as ações e omissões do poder executivo federal. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b)
Assim, transformar a forma de sociabilidade por outra dependerá de decisões dos próprios homens a
partir do conjunto das relações sociais por eles estabelecidas.

Sintetizando, romper com esse modelo de educação profissional no IFBA é uma possibilidade, mas
dependerá, sobretudo, da vontade política do governo e de seus órgãos representativos, como o Minis-
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tério da Educação, que deverá garantir os recursos financeiros e as condições materiais necessárias para
a efetivação desse projeto político-pedagógico.

Considerações finais

Nosso objetivo fundamental na discussão que empreendemos é de contribuir com o debate sobre
as políticas definidas pelo governo federal em relação à educação profissional e tecnológica, que impli-
cou na transformação dos CEFETs em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, destacando
o IFBA.

A educação profissional e tecnológica é uma temática relacionada à área de estudo trabalho-edu-
cação; assim, mostramos como em sua origem o trabalho e a educação formam uma identidade, pois o
homem aprende a produzir sua existência, produzindo-a, que é ao mesmo tempo sua formação, isto é,
um processo educativo. A partir dessa compreensão, discutimos o surgimento da escola na sociedade
de classes e a subsunção da educação à sociedade capitalista, hoje hegemônica.

Analisamos o surgimento da promessa da escola como entidade integradora na sociedade brasileira,
também regida pelo sistema capital e o início da desarticulação dessa promessa nos anos de 1970,
efetivada concretamente nos anos de 1980 através das políticas neoliberais.

Em relação ao centenário de implantação da educação profissional e aos seus cinco processos de
reformas, concluímos que quatro deles foram realizados em função de atender aos interesses do siste-
ma capital. As readaptações e novas roupagens sempre prevaleceram, o que nos deixa em alerta quando
o governo federal volta a proclamar mudanças. Portanto, em relação à transformação dos CEFETs em
Institutos Federais, o destino está em aberto.

Esperamos que as mudanças proclamadas pelo governo federal para a educação profissional não
fiquem apenas no discurso, mas sim transformem-se, efetivamente, em estratégias concretas dos seus
idealizadores, garantidos, sobretudo, os recursos financeiros para que o IFBA possa viabilizar sua pro-
posta político-pedagógica.

Possibilidades de mudanças existem, mas também há muitas dúvidas e incertezas. Qual o prazo
estabelecido pelo governo federal para que o IFBA implemente a concepção de educação profissional
integrada? Os recursos financeiros estão definidos e garantidos pelo governo federal? Os critérios para
a distribuição dos recursos financeiros entre os campi estão definidos? Quais são as perspectivas do
IFBA em relação à inserção dos egressos no mercado de trabalho? Como a ciência será incorporada na
proposta pedagógica do IFBA? A mudança no padrão de organização e gestão da instituição é suficiente
para garantir a superação da atual concepção de educação profissional?

Outras tantas perguntas podem ser formuladas, mas a nossa questão fundamental é alertar para
que essa mudança do CEFET-BA para IFBA não seja apenas aparente, mas atinja a essência da instituição,
transformando, de fato, a concepção de educação profissional e tecnológica.
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Este artigo é resultado parcial da pesquisa de mestrado que estamos concluindo sobre o movimento
 estudantil (ME) dos alunos da Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) nos anos de 1979 a 1989.

Para esta discussão, utilizamos como recursos técnico/metodológicos a leitura das atas do Conselho
Técnico Consultivo e das reuniões de diretoria do período em análise; documentos do Centro Cívico
Santos Dumont e do Grêmio Edson Luis; entrevistas com líderes do ME, além de uma pesquisa bibliográ-
fica acerca do movimento dos estudantes secundaristas e sobre o ME de forma mais geral.

Embora o ME secundarista seja sempre citado nos trabalhos acerca da participação estudantil na
política nacional, em especial no que diz respeito à importante atuação dos estudantes nos anos 1950/
1960, identificamos a pouca produção acadêmica sobre o tema, especialmente no estado da Bahia.
Deste modo, entendemos que este estudo irá contribuir no sentido de ampliar este debate. De outro
lado, inauguramos a discussão sobre o estudante secundarista, especificamente da ETFBA no período
de transição política, compreendendo que este movimento assume importante espaço de atuação du-
rante os anos de transição do governo militar para o governo civil.

O Movimento Estudantil Secundarista

Pensar o ME brasileiro não é uma novidade na academia. Entretanto, ao buscar refletir sobre o
estudante secundarista, deparamo-nos com algumas dificuldades. Em primeiro lugar, grande parte dos
estudos realizados se refere ao estudante universitário e ao período de 1960 a 1968, voltando-se prin-
cipalmente para o contexto que antecede os fatos ocorridos durante o período do regime militar. Con-
texto este em que o estudante universitário assume um papel de vanguarda, reivindicando uma série de
mudanças na sociedade brasileira e em especial na estrutura da universidade.

A Reforma Universitária é o principal tema do período, associada à influência que os partidos de
esquerda vinham exercendo sobre o movimento, com proposta de uma transformação mais radical na
própria sociedade. No período posterior ao golpe, o movimento estudantil destaca-se pela resistência
ao regime, caracterizada por diversas formas de enfrentamento, como os protestos, passeatas e a luta
armada nos momentos de maior radicalismo.

Em segundo lugar, embora muitos estudos destaquem a importância e a presença do estudante
secundarista, não encontramos muitas análises do que significou de fato esta participação. Salvo raros
estudos em sua maioria acerca do CAP (Colégio de Aplicação da UFRJ) e do Colégio Pedro II, também no
Rio de Janeiro, há poucas pesquisas que indiquem a forma como a União Metropolitana dos Estudantes
Secundaristas (UMES) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) se organizaram enquan-
to instituições representativas dos estudantes.

* Professora de Sociologia do IFBA e Mestre em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
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A UBES foi posta na ilegalidade em 1968, após a promulgação do AI-5, obrigando os estudantes a
criarem alternativas seguras para a realização dos seus congressos, assim como ocorreu com a UNE.

A UMES, como todas as entidades estudantis daquele tempo, funcionava na ilegalidade. O golpe militar
tinha proibido a UNE, a UBES e toda a estrutura que vinha por baixo dessas entidades gerais. Então, ela era
uma bandeira de luta, e tinha uma base de simpatia dentro das escolas e dentro da opinião pública. (JOFFILY,
2004, p. 2)

Bernardo Joffily, militante estudantil secundarista em 1968, em entrevista concedida ao projeto de
memória da UNE, falou sobre as questões que moviam os estudantes secundaristas naquele período:
“Havia uma porção de questões, mas, sem sombra de dúvida, avultava uma, que era o problema da
ditadura militar. A questão da liberdade, da democracia era muito forte entre nós”. (JOFFILY, 2004, p. 2)

Sobre a organização da UMES, Joffily (2004) afirma ainda que

Ela tinha sido uma entidade legal antes de 1964, e havia perdido essa legalidade por causa de uma decisão
truculenta do ministro da Educação, logo depois do golpe. Era uma porção de secundaristas, como eu, que
queriam lutar contra a ditadura e que mantinham contato com um certo número de colégios – não todos,
certamente nem a maioria, mas os grandes colégios do Rio. O André Maurois era um grande colégio, o
Pedro II, o Colégio de Aplicação, a Escola Técnica Federal. Os colégios maiores sempre tinham uma turma
que agitava e levantava essas bandeiras de luta e que, acredito, gozava pelo menos da simpatia da grande
massa de estudantes e do povo da cidade, em geral.

Em Salvador, os principais focos de resistência do Movimento Estudantil à ditadura são o Colégio
Central, o Severino Vieira e a Escola Técnica (BENEVIDES, 1999), embora poucos estudos tenham sido
feitos a fim de identificar a forma como os estudantes não universitários atuaram durante o regime
militar. Grande parte das informações obtidas na bibliografia sobre a organização do ME secundarista
vem através de fontes secundárias: observações e comentários feitos por estudiosos do ME universitá-
rio. Exceção feita aos trabalhos de Botelho (2006), Carlos (2006), Patrício (2007) e Hauer (2007), que
dirigem seus estudos diretamente aos secundaristas.

A ideia de uma forte presença juvenil, com baixa idade, indicada em alguns autores, permitenos
afirmar a importância do secundarista desde o momento anterior ao golpe, seu enfrentamento e sua
ação mais efetiva no período da transição e, posteriormente, no início século XXI.1

Não surpreende que, à exceção de alguns grandes líderes (quadros mais maduros oriundos da hierarquia do
PCB), a maioria dos militantes das organizações armadas fosse bastante jovem, quase toda ainda em idade
escolar (curso secundário ou universitário). Muito a propósito, a historiadora Alzira Alves de Abreu realizou
uma pesquisa sobre a geração de 1968 “que tinha entre 14 e 25 anos ao optar por uma atuação política em
que predominava a ação armada, com o fim de promover a revolução socialista no Brasil”, a partir do
colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). (ARAUJO, 2007, p. 329)

1 Também o Sirkis apresenta a sua vivência de secundarista do Pedro II e o envolvimento com estudantes de outros colégios.
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Em terceiro lugar, a maior parte dos estudos divulgados nacionalmente enfatiza o ME no eixo Rio
- São Paulo, ignorando o engajamento em outras regiões do país. Exceção para os estudos locais realiza-
dos pela pós-graduação da FFCH/UFBA desconhecemos referências ao ME baiano a nível nacional.2

Por fim, um fato diretamente relativo a este estudo. A justificativa de alguns autores de que os
anos 80 foram de refluxo do ME e, portanto, não houve grande atividade estudantil neste período. Para
nós também aqui há divergências: o refluxo, a nosso ver, não é do movimento estudantil, mas do ME
universitário. Neste período, a mobilização de maior peso diz respeito aos estudantes secundaristas
que travaram, localmente, uma grande batalha, a fim de fazer valer a implantação dos grêmios em suas
escolas, visto que, em meados dos anos 80, foi aprovada a Lei do Grêmio.

Entre 1987 e 1989, com a UNE esvaziada e paralisada por grandes divisões internas, o cenário de lutas
estudantis foi tomado pelos secundaristas, que, com seus jingles roqueiros e suas mochilas, saíram às ruas
das grandes capitais para exigir a redução das mensalidades e a melhoria do nível de ensino. Com idades
entre 12 a 18 anos, a chamada “geração-mochila” queria, ainda, o fim das restrições à atuação e a existência
nos seus grêmios – restrições que persistiam, apesar da Lei do Grêmio livre, de 1985, também do deputado
Aldo Arantes – meia passagem nos ônibus, reformas nas escolas e professores nas salas de aula. (POERNER,
2004, p.297)

A partir dos anos 1980, intensifica-se a luta pela implantação dos grêmios livres e, mesmo após a
aprovação da lei, os estudantes se vêem impedidos de avançar na sua organização. Botelho (2006)
enfatiza que a luta pela reativação dos grêmios estudantis não ocorreu sem conflitos e, inclusive, cabia
à direção das escolas propiciar as condições a fim de que o alunado refundasse os grêmios sem a tutela
existente nos centros cívicos. Ainda neste período, desenvolveu-se um movimento de democratização
das escolas e os secundaristas também se mobilizaram a fim de conquistar o direito de eleger os direto-
res. No caso da escola técnica baiana, esta luta ocorreu através da união de estudantes, professores e
funcionários.

Além da defesa de bandeiras de cunho mais interno referente aos grêmios estudantis, o estudante
secundarista esteve à frente de outras mobilizações, relativas às questões da sociedade como um todo.
Assim é, por exemplo, sua atuação permanente na discussão sobre as tarifas de ônibus, meia entrada
nos cinemas e eventos culturais, além de bandeiras nacionais como o não pagamento da dívida externa,
em defesa da escola pública, entre outras. (POERNER, 2004)

De centro cívico a grêmio...

A instituição do Centro Cívico Escolar foi promulgada pelo Decreto Federal nº 68.065/71, que
especifica, em seu artigo 32, que:

[...] nos estabelecimentos de qualquer nível de ensino, públicos e particulares será estimulada a criação do
Centro Cívico, o qual funcionará sob assistência de um orientador, elemento docente designado pelo dire-

2 Na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) tem havido nos últimos anos uma grande produção acerca do ME
daquele estado, bem como há um grupo de estudos na UFS (Universidade Federal de Sergipe). Estes trabalhos de pós-graduação
são citados e se encontram na referência no final deste trabalho. O site da UNE apresenta depoimentos de vários ex-presidentes.
Muitos baianos presidiram a união, sendo inclusive uma baiana a primeira mulher a assumir a direção da organização.
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tor do estabelecimento e com diretoria eleita pelos alunos, no âmbito escolar, e a irradiação na comunida-
de local das atividades de educação moral e cívica, e a cooperação na formação ou aperfeiçoamento do
caráter do educando. (CARLOS, 2006, p.14)

O centro cívico, conforme podemos observar foi criado durante o regime militar, em substituição
aos grêmios estudantis. Desta forma, os estudantes ficavam subordinados a um tutor que, como estabe-
lecia o decreto, era designado pela direção e tinha a função de manter os alunos obedientes à lei.

A organização das representações estudantis das escolas de Ensino Fundamental e Médio passou
por profundas intervenções do estado, especialmente durante a ditadura militar. No período que ante-
cede ao golpe, os estudantes secundaristas participavam do ME juntamente com os estudantes univer-
sitários. Segundo Aparecida Carlos, eles tiveram forte atuação no cenário político nacional e também no
CPC da UNE, além de outros espaços e grupos

[...] que eram compostos pela juventude socialista e comunista ou envolvendo-se em programas de alfabe-
tização, núcleos populares, praças de cultura, artes plásticas, cinema, música, publicações, festivais de
cultura e outras atividades. Outro exemplo do movimento de estudantes secundaristas era a Ação Católica
(AC). (CARLOS, 2006, p. 28)

Segundo a autora, os alunos eram convidados a participar destes grupos quando se destacavam
como lideranças em sala de aula ou na escola, demonstravam facilidade de comunicação, disponibilida-
de e interesse para realizar tarefas extra-escolares. A Ação Católica possuía um grupo, a Juventude
Estudantil Católica (JEC), voltada à juventude com idade entre 12 a 16 anos, principalmente os que
estudavam em escolas religiosas. Além disso, as demais escolas (públicas e privadas), cuja organização
estudantil era mediada pelos grêmios, podiam se vincular à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES), fundada em 1948, e às organizações estaduais. Em Salvador, eram representados pela União
Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES).

A UBES desde a sua fundação lutou por melhores condições de estudos para os alunos carentes, reivindi-
cando mais bolsas de ensino, desconto no material didático, meio ingresso em eventos culturais e foi para
as ruas, na década de 1950, junto com a UNE, AMES, UME e outras entidades, na campanha do “Petróleo é
Nosso”, mesmo a contragosto da direção da UNE, naquele período de “domínio direitista”. (HAUER, 2007,
p.93)

Durante os anos 50 e 60, a UBES esteve em muitos movimentos. Em 1956, os estudantes de
diversos colégios do Rio de Janeiro, como o Pedro II e a Escola Técnica, fizeram “a greve dos bondes”, que
paralisou a cidade por dois dias. Esse movimento coincidiu com a renúncia de Jânio Quadros, no dia 25
de agosto, o que fez o movimento mudar de rumo e se relacionar à política nacional, levando à partici-
pação dos secundaristas, juntamente com a UNE, na Campanha da Legalidade, que garantiu a posse do
vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961. (HAUER, 2007)

A luta pela reforma universitária atinge também as principais escolas secundárias do país e se
deflagra uma greve estudantil, em 1962, que exigia a participação dos estudantes nos órgãos colegiados
da Universidade, na base de um terço do colegiado, com direito a voz e voto. Os alunos e professores do
Colégio Pedro II também iniciam reivindicações nesse sentido, visto que apenas os professores catedrá-
ticos podiam deliberar nas assembléias da escola.

A partir de 1964, com a Lei Federal 4464/64, conhecida como lei Suplicy de Lacerda, as represen-
tações estudantis são modificadas; cria-se o diretório nacional em substituição à UNE, e os diretórios
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estaduais substituindo a União Estadual dos Estudantes (UEE) e, em 1967, com o Decreto-Lei Nº 228, de
28 de fevereiro de 1967, tornam-se ilegais a UNE e a UEE. Entretanto, o decreto que impõe um grau
ainda maior de endurecimento é o Decreto-Lei 4773, diretamente relacionado ao AI-5. Este decreto
evidencia o controle sobre toda a comunidade escolar, bem como sobre a vida acadêmica dos estudan-
tes, tornando ilegal praticamente toda e qualquer atividade política realizada pelos estudantes e demais
membros da instituição escolar. Além disso, em todas as instituições escolares havia pessoas vinculadas
ao regime com a função de indicar e denunciar quem realizasse atividades de cunho subversivo.

Mas o controle não se dava apenas sobre a forma de organização estudantil ou da representação
sindical, no caso dos professores e funcionários. O regime impôs as disciplinas Educação Moral e Cívica
(EMC) e Organização Social e Política Brasileira (OSPB), cujo programa era elaborado pela Comissão Naci-
onal de Moral e Civismo (CNMC), a fim de manter um controle ideológico sob os estudantes. Estas
disciplinas substituíram a Sociologia e a Filosofia no currículo das escolas secundárias. Também foi
introduzida a disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros (EPB) no ensino superior, apelidada de “pra frente
Brasil” pelos alunos, numa referência à propaganda ideológica veiculada pelos dirigentes do regime.
Estas disciplinas serão retiradas do currículo apenas em 1993.

Em 16 de agosto de 1979, foi decretada a Lei Federal nº 6680, que permitia que os grêmios fossem
organizados, desde que obedecessem às legislações vigentes e mantivessem a presença de um membro
do corpo docente para assisti-los. Segundo Angelina Nascimento (2007), desde 1964 as entidades estu-
dantis foram pulverizadas em suas representações. Apesar disso, os estudantes baianos sempre se man-
tiveram mobilizados, com os secundaristas somando-se aos universitários.

Entretanto, ambas as representações estudantis sofreram um processo de desmobilização e en-
frentaram uma propaganda muito difundida nas escolas e universidades que dizia que “estudante tinha
que estudar e não fazer política”, sem falar dos efeitos dramáticos que a repressão causou em toda a
geração estudantil deste período. Mas, em 1978, ocorre a primeira greve nacional dos professores
durante a ditadura e uma paralisação de três dias pelos 12% na educação, mobilizando cerca de um
milhão de estudantes, impulsionando a criação da UNE e da UBES.

A aprovação da Lei nº. 7398, de 04 de novembro de 1985, permitiu a livre organização dos estu-
dantes sem a tutela de um professor. Entretanto, como dito anteriormente, cabia à escola propiciar o
espaço de organização dos estudantes, e muitos diretores, ainda vinculados ao regime, ou temerosos
em virtude dos anos de repressão e censura, dificultavam aos estudantes esta organização.

No caso dos grêmios estudantis, Aparecida Carlos (2006) considera que sua atuação desenvolveu-
se inicialmente como “grupo de pressão”, desenvolvendo lutas que se manifestavam em diversas instân-
cias, forçando as instituições escolares a reconhecer seus espaços legítimos de luta e confrontos
necessários às mudanças, embora agisse também enquanto instituição, no sentido de reproduzir hierar-
quias sociais.

3 Art. 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino público ou
particular que: I - Alicie ou incite a deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação de atividade escolar ou
participe nesse movimento; II - Atente contra pessoas ou bens, tanto em prédio ou instalações, de qualquer natureza, dentro de
estabelecimentos de ensino, como fora dele; III - Pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas,
desfiles ou comícios não autorizados, ou dele participe; IV - Conduza ou realiza, confeccione, imprima, tenha em depósito,
distribua material subversivo de qualquer natureza; V - Seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro do corpo
docente, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino, agente de autoridade ou aluno; VI - Use dependência ou
recinto escolar para fins de subversão ou para praticar ato contrário à moral ou à ordem pública.
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Aparecida Carlos (2006) relata que as muitas resistências por parte das escolas abortaram o espíri-
to inicial da atuação política dos grêmios. Em seu trabalho acerca dos estudantes de Itapevi e Jandira,
com escolas da rede pública de ensino de São Paulo na década de 90, a autora levanta a hipótese de que
o papel do grêmio atualmente tem servido mais para controlar, adaptar e conformar os indivíduos do
que estimular o potencial crítico das entidades escolares. Ela considera que, a partir do momento em
que o grêmio é legalizado, a organização passa a ser manipulada como algo à parte do sistema escolar,
e os alunos ficam à mercê da direção da escola ou de professores que possam lhes esclarecer sobre
como proceder na organização da entidade.

Em que pesem estas contradições, os secundaristas têm protagonizado diversas ações nos últimos
anos. Poerner (2004) destaca os estudantes soteropolitanos e os do Rio de Janeiro como os que mais
frequentemente paralisam a cidade na luta por melhores condições de estudo e transporte. A participa-
ção dos “caras pintadas” no processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Melo em 1992,
abrangendo praticamente todas as capitais dos estados e algumas importantes cidades do interior, foi
um evento significativo da ação dos estudantes após a ditadura militar em um movimento nacional.

Os estudantes da ETFBA e os últimos anos do
Governo Militar

O processo de abertura política iniciado em meados dos anos setenta vai culminar ao final do
governo Figueiredo em um momento de intensa participação da sociedade civil. Ainda que ocorram
retrocessos na liberdade de manifestação e ação política, este processo se desenha em um contexto
internacional marcado pelo fim das ditaduras em vários países da América Latina, pela eleição direta
para presidente na Argentina, entre outros fatos de grande relevância política e do ponto de vista
econômico pela introdução das políticas neoliberais, determinadas pelo Consenso de Washington.

Os estudantes soteropolitanos não se distanciam deste contexto, colocando-se ao lado dos estu-
dantes de diversos outros estados brasileiros e, inclusive, de outros países, na busca de reascender a
liberdade de expressão e participação política. É neste cenário que os alunos da Escola Técnica irão
empreender algumas atividades vinculadas aos processos sociais da sociedade como um todo e outras,
localizadas no interior da própria instituição, sempre no sentido de incluir-se juntamente com os diver-
sos setores da sociedade civil.

É importante notar que o estudante da cidade de Salvador tem, historicamente uma bandeira de
luta permanente pela meia passagem nos transportes coletivos e sua ampliação cada vez para um núme-
ro maior de usuários. Grande parte das reportagens encontradas no jornal A Tarde durante o período de
1979/1989, referentes ao movimento estudantil, estão voltadas à problemática do transporte coletivo,
sendo uma discussão que incluía tanto os estudantes das universidades, como de escolas secundárias,
fossem elas públicas ou privadas.

A leitura das atas e demais documentos oficiais da escola nos permite identificar uma preocupação
crescente do diretor e demais membros da diretoria com o clima de contestação política que se instala
na instituição no início dos anos 1980. O movimento contra a carestia ganha corpo na cidade e, em 1981,
eclode uma grande manifestação contra o aumento das passagens de ônibus, que culmina em um que-
bra-quebra de ônibus e muitos conflitos entre a população e a polícia, que duram 14 dias, tendo presen-
ça maciça dos estudantes.
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Na Escola Técnica, podemos observar desde o mês de maio de 1981, pela leitura das atas, uma
preocupação da diretoria com o centro cívico, ocorrendo inclusive uma reunião de caráter extraordiná-
rio a fim de discutir a melhor forma de manter controle sobre a organização estudantil na escola e a
tentativa de impedir os representantes da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES) de
falarem aos alunos sobre a reorganização da entidade.

Mas a ação dos alunos não se restringe ao envolvimento político com as questões da cidade; o
confronto interno se estabelece no cotidiano a partir de realizações simples, mas que repercutem sobre
toda a escola. O movimento que ocorria no interior da ETFBA refletia um contexto mais amplo de
organização dos estudantes, especialmente na tentativa de modificar a legislação sobre o centro cívico
e na disputa político partidária que se constitui de forma mais visível a partir do ingresso de estudantes
vinculados ao PC do B que passam disputar a hegemonia da entidade com o PCB4, mais antigo na escola.

De outro lado, alguns eventos do calendário escolar eram apropriados pelos estudantes como
espaços de contestação e crítica, embora muitas vezes eles fossem adiados ou impedidos de serem
realizados pela direção da escola, de forma arbitrária, sob a alegação de serem atividades “de cunho
ideológico”. Entre estes espaços podemos citar o uso da sala de vídeos para exibição de filmes e
documentários, muitas vezes contrários à ideologia da escola. Sobre esta questão vale citar um trecho
de uma ata datada de 16 de maio de 1981, onde o professor responsável pelo audiovisual traz a seguin-
te questão:

[...] como proceder em relação ao audiovisual quanto ao atendimento aos alunos diretores do Centro Cívico
Santos Dumont que solicitam constantemente a exibição de filmes, sobretudo às sextas-feiras às 17:30
horas, acrescentando que, na realidade, na maioria das vezes, os filmes que são adquiridos gratuitamente
são documentários úteis, mas que em outras circunstâncias nem sempre condizem com as normas da esco-
la, motivo pelo qual a dúvida consiste em saber quem deve se responsabilizar pela censura dos mesmos
[...]. O diretor recomendou então, um reexame da programação do CCSD dizendo que lhe causava espécie
saber de uma programação de entretenimento num horário em que os alunos deveriam estar em plena
atividade escolar. No que concerne especificamente à exibição, recomendou o exame do assunto entre o
chefe do audiovisual XXX e o professor orientador do CCSD, professor XXX, para uma verificação no senti-
do de saber se são documentários educativos ou filmes que fogem à orientação da escola. Acrescentou
ainda que, de um instante para outro, generalizou-se a prática de atividades artísticas, – teatro por exemplo
– entre os diversos cursos da escola, mencionando o fato de que um professor de Química chegou ao
cúmulo de permitir que a sua turma representasse uma peça teatral no salão nobre do pavilhão nº 6,
deixando os alunos entregues à sua própria sorte [...]. (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA, Ata..., 16
maio 1981a, p.92)

Este trecho indica uma das formas de ação dos estudantes. Em uma entrevista realizada com um
ex-aluno, membro do CCSD no período, o mesmo comentou que, além dos documentários, eram exibi-
dos filmes tidos como “subversivos” porque traziam um conteúdo de crítica social. Como exemplo ele
citou “Z”, de Costa Gravas. Em relação à arte, como dissemos antes, era a forma encontrada pelos
estudantes de veicular informação e formar opinião, sendo também um espaço de discussão político
partidária.

4 Segundo um ex-aluno entrevistado, membro do partidão, até o início dos anos 1980 não havia grandes disputas partidárias, mas
o ingresso do PC do B e do PT recém fundado vão impor um novo ritmo ao movimento estudantil da ETFBA, inclusive do ponto
de vista das estratégias de organização e enfrentamento mais efetivo. Segundo ele, o PCB mantinha uma postura mais dialógica
e buscava uma ação no campo das artes, enquanto os outros partidos que passam a se organizar assumem um posicionamento
mais agressivo.
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Uma das peças exibidas durante a semana da Cultura guarda ainda o carimbo de autorização da
Policia Federal, tendo em vista que todas as peças teatrais, poemas ou músicas apresentados na escola
em seus eventos necessitavam de uma autorização prévia da polícia federal, o que demonstra a ausência
de autonomia da direção.5

Aproveitavam, assim, os espaços institucionais para desenvolver outras atividades. Entre estas, a
“Semana da Cultura” era certamente o principal espaço de desenvolvimento dos alunos em atividades
mais distantes do conteúdo técnico que prevalecia na escola. Neste evento, eram apresentados os traba-
lhos desenvolvidos nas disciplinas de artes plásticas, música, dança, teatro, poesia, além dos campeona-
tos esportivos e apresentação de grupos, independentes dos grupos oficiais da escola.

Para a geração que estava na escola durante os primeiros anos da década de 80, a arte era o
principal espaço de contestação; por isso, segundo eles, muitos alunos deste período acabaram por se
destacar na poesia e ingressaram no mundo artístico em sua vida adulta ou seguiram carreiras vincula-
das às áreas de humanidades (Jornalismo, Direito, Ciências Sociais, História etc.). Mas a atuação dos
partidos de esquerda também era um elemento organizador do ME da escola, de modo que as atas
revelam que os alunos não eram insensíveis aos acontecimentos que se desenrolavam pela cidade. O
quebra-quebra de agosto é um destes eventos em que os alunos participaram ativamente.

O “Quebra-Quebra” dos ônibus em Salvador ocorreu após o anúncio do reajuste de 61% da tarifa do trans-
porte coletivo. O Movimento Contra a Carestia (MCC) organizou várias mobilizações de rua e tentativas de
reunião com a Prefeitura Municipal para evitar o aumento. Nada adiantou e a decisão foi mantida. Após uma
passeata, populares iniciaram a destruição dos ônibus, como forma de repúdio à medida dos governantes.
A partir dessa iniciativa, centenas de ônibus foram apedrejados e, mais ou menos, uma dezena foi incendiada.
Mais de quatorze dias de mobilização popular tomaram conta de Salvador. (FERREIRA, 2008, p.11)

Sobre este fato, o diretor, que estava ausente da cidade durante os conflitos, afirmou em ata
posterior, onde se discutiram os acontecimentos e sua repercussão no interior da instituição que:

[...] manteve-se informada dos lamentáveis acontecimentos ocorridos em Salvador relativos aos
apedrejamentos de ônibus com a participação de considerável parcela da classe estudantil na qual se in-
cluía, segundo comunicação oficial, vários alunos da Escola Técnica Federal da Bahia. Acrescentou que
estava ciente, de há muito, de que um pequeno grupo, mas de grande capacidade de atuação, vinha tentan-
do aliciar toda a escola para um movimento de apoio ao Movimento Contra a Carestia, de caráter nitida-
mente ideológico, o que constituía uma preocupação de profunda gravidade, desde que nos termos das
declarações das autoridades governamentais e policiais esse movimento é ilegal e os seus atos públicos de
rua seriam rigorosamente coibidos pela polícia. (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA, Ata de reunião de
diretoria, 26 ago. 1981b, p. 131)

Este trecho indica a relação do diretor com as autoridades, mas também uma atitude que pode
revelar-se como cuidado com os estudantes, diante da violência que se estabeleceu na cidade. A fala do
diretor em exercício indica uma preocupação com a repercussão não apenas sobre os alunos, mas sobre
toda a instituição. Assim, ele

5 O grupo de Teatro Mandacaru encenou “Patrões e Joões” na Semana da Cultura de 1977. O programa da peça contava com uma
breve apresentação do grupo que afirmava como sua finalidade: “[...] fazer com que os colegas criem dentro de si mais um
espírito inovador da arte“.
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[...] discorreu sobre os acontecimentos ocorridos na escola nos dias referidos acentuando que tendo chega-
do as suas mãos um panfleto convocando uma reunião ou assembléia de alunos resolveu antecipar-se e com
a devida autorização que lhe foi dada pelo diretor, telefonicamente emitiu uma nota pública inclusive
publicada pela imprensa e pelo rádio, advertindo a todo corpo discente dos perigos de uma confrontação
com a polícia e conclamando aos líderes de classe e a diretoria do Centro Cívico Santos Dumont no sentido
de que colaborassem com a diretoria da escola para dissuadir os estudantes desse movimento político, não
obstante a evidência de que era exatamente do Centro Cívico que estava partindo todo o processo de
insuflação. (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA, Ata de reunião de diretoria, 26 ago. 1981b, p.131)

Este trecho indica a preocupação no interior da escola com a participação cada vez mais ativa dos
estudantes nos acontecimentos externos à escola. Mas de algum modo a direção pretendia manter o
espaço interno da escola isolado dos movimentos que ocorriam, embora uma professora, chefe do
Departamento de Ensino, em reunião de maio de 1981, já chamasse a atenção para a questão, pois
quando questionada sobre que medidas adotarem a fim de manter um maior controle sobre os estudan-
tes ela afirma:

[...] que o problema não é tão simples para analisar, precisando de tempo para reflexão, desde que esse caso
é mais um efeito que uma causa; acrescentando que acha que os alunos, pelas manifestações que estão
vendo por aí, apesar de não estar bem por dentro dos problemas, estão se sentindo sós e que, por isso
mesmo devemos ficar mais atentos aos seus anseios. O problema – salientava a chefe do DE – não é apenas
da Escola Técnica, mas de ordem nacional e, mesmo, internacional, acrescentando ainda que ela realmente
não se acha capacitada para opinar porque não está participando do processo.  (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL
DA BAHIA, Ata..., 16 maio 1981b, p.132)

Embora possamos indicar, conforme trecho em destaque, que já havia por parte de alguns profes-
sores a percepção de que os tempos eram de mudança, a direção da escola mantém uma postura de
tentativa de controle sobre os alunos a partir do seu órgão representativo, negando esta primeira fun-
ção (representação estudantil) e atribuindo ao centro cívico um caráter meramente formal de organiza-
ção com ênfase nas atribuições de civismo e patriotismo, função rejeitada pelos seus membros, o que
não foge aos interesses presentes no momento em que o grêmio estudantil é substituído pelo centro
cívico no auge da repressão do regime militar.

Outro momento importante de confronto entre estudantes e direção, nos últimos anos do gover-
no de Figueiredo, dá-se em 1984, ano que apresenta a luta pelas eleições diretas como fato político
marcante da história nacional, seja pela divulgação através da mídia, seja pelos resultados alcançados
posteriormente pelo movimento, estando ainda hoje presente na memória daqueles que o viveram. A
população, principalmente nas grandes cidades, mobilizou-se a fim de garantir que a transição não
fosse tão “lenta e gradual” quanto pretendia o regime ditatorial. Deste modo, a campanha pelas diretas
desencadeou um processo de participação de extrema importância para a organização da sociedade
civil em vias de estabelecer um congresso constituinte.

Entretanto, esta participação mais intensa da sociedade civil e especialmente dos estudantes na
política do período estudado não ocorreu de forma tranqüila. Houve muitos eventos promovidos pelos
estudantes em todo país que foram fortemente reprimidos pela polícia e, no caso das escolas, não
foram poucas as menções à reorganização do ME como uma articulação de cunho ideológico, além da
punição aos alunos com suspensões e expulsões ou da tentativa de qualificar os discursos mais críticos
como subversivos, além dos editoriais da imprensa acentuando a necessidade de uma transição pacífica
e sem radicalismos.
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Na ETFBA, a participação dos estudantes desencadeou uma greve em decorrência da punição aos
que organizaram a passeata ao Bonfim portando faixas, cartazes e com a camisa da escola. Oito alunos
foram suspensos, todos os membros da diretoria do centro cívico, além de dois outros que criaram um
comitê Pró-diretas e levaram cartazes em nome da escola para a passeata até o Bonfim.

Apesar de várias manifestações de solidariedade por parte da sociedade (telegramas de vereado-
res, deputados, da OAB-BA etc.), o diretor em exercício não voltou atrás na punição aos estudantes, o
que posteriormente resultou no jubilamento de alguns destes em virtude das normas escolares que
impediam os alunos de permanecerem na escola caso fossem reprovados dois semestres seguidos.

Conforme ressalta Botelho (2006, p.61) em dissertação acerca da luta pelo passe livre no Rio de
Janeiro,

Apesar dos anos 80 serem identificados como período da transição democrática, percebe-se pela narrativa
dos estudantes a existência no interior das escolas de muita resistência em relação à criação dos grêmios,
em função deste espaço propiciar a participação dos alunos na gestão da escola, onde, em geral, prevalecia
uma relação conservadora e de tutela.

Havia certo temor, uma insegurança frente à reorganização política da nossa sociedade. Mas, ape-
sar das incertezas, ocorreram mobilizações crescentes e as mudanças gradualmente aconteceram. Para
o ME secundarista, a principal mudança diz respeito à legalidade da organização estudantil a partir da
Lei nº. 7.398 de 1985, conforme exposto acima. Com a aprovação desta lei, os grêmios de muitas
escolas secundárias se organizaram, extinguindo-se assim os centros cívicos tutelados por professores
durante a ditadura militar. Na ETFBA, a existência do centro cívico, embora não conseguisse impedir a
mobilização política dos estudantes, restringia sua ação no interior da escola, de modo que a aprovação
da lei permitiu uma maior independência dos alunos frente aos professores e direção, visto que não
havia mais a figura do tutor.

Segundo professores (ex-alunos), estes tutores eram militares ou pessoas vinculadas ao regime,
que estavam a serviço da manutenção da ordem nos melhores moldes exigidos pela ditadura. A presen-
ça de militares na escola era uma constante. As atas do Conselho Técnico Consultivo6 fazem permanente
referência a estes em solenidades ou mesmo participando de atividades comuns da escola. O cuidado
com os alunos e com imagem da instituição é uma preocupação que fica evidenciada nos documentos,
além de um sentimento de valorização e orgulho em pertencer à mesma.

As discussões giravam em torno da organização de festividades, do congraçamento em datas sig-
nificativas do calendário cristão, e na constante valorização da ordem e da disciplina - não apenas entre
os alunos, como também na busca de assegurar um corpo técnico e docente de valorosa idoneidade
moral. Desta forma, toda manifestação de oposição era severamente criticada, valorizando-se muito a
palavra consenso como a grande capacidade de organizar e dirigir a escola.

O conflito aparecia como um elemento indesejável e de cunho político ideológico contrário ao
crescimento da escola no cenário baiano. No período do diretor Rui Santos, este fato se verifica de
forma contundente. Em episódios como os decorrentes da matéria publicada no jornal Tribuna da Bahia,
acerca da idoneidade da lista tríplice enviada ao MEC, quando o conselho se decidiu por não responder
as acusações, desvalorizando-as “a fim de não tomarem uma dimensão maior”. Na escolha dos represen-

6 Conforme já informamos antes, realizamos uma leitura das atas dos conselhos a fim de complementar as informações colhidas
em entrevistas e jornais.
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tantes dos pais, sempre acentuando a pequena presença dos mesmos, justificada em uma ata por ter
sido a convocação feita no período de férias docentes7, mas sempre afirmando que a qualidade era
melhor que a quantidade.

O cenário de “consenso forçado”, entretanto, era constantemente perturbado pela disputa de
poder existente na escola. Desde as décadas anteriores, estas disputas caracterizadas por denúncias
resultaram em uma intervenção federal que durou até meados dos anos setenta, quando Rui Santos
assume o cargo, o qual só deixaria em 1986, em decorrência de uma grande mobilização na escola que
uniu professores, funcionários e alunos a fim de garantir que o diretor fosse escolhido dentro de uma
lista tríplice, mediante consulta feita a toda a comunidade escolar, empossando-se o candidato indicado
em primeiro lugar.

O conselho consultivo viu-se em meio a um grande embate quando a comunidade passou a exigir
que houvesse uma consulta a professores, funcionários e alunos quando da indicação dos nomes que
comporiam a lista tríplice enviada ao MEC. Até aquele momento, este conselho tinha como principal
premissa a apresentação dos nomes das pessoas que estavam capacitadas a assumir o cargo de diretor.
Sendo o diretor o presidente do conselho, não havia interesse da parte dele em acatar tal sugestão, o
que mobilizou embates entre o conselheiro representante dos professores e os demais membros.

Uma análise mais aprofundada deste material (bem como das entrevistas realizadas com ex-alunos
e professores que vivenciaram estes movimentos) está em andamento, a fim de melhor qualificar o teor
dos discursos, contrapondo-os a acontecimentos registrados pela imprensa local. Podemos afirmar de
antemão que a escola sempre refletiu o conteúdo da sociedade onde estava inserida e que, desta forma,
o conflito de opiniões, fato característico de boa parte da sociedade naquele momento político, acirrou-
se e culminou na saída do diretor.

Apesar de toda a tentativa de controle sobre o movimento estudantil, seja através das legislações
vigentes, seja no estatuto da própria escola, podemos perceber que, assim como em outros setores da
sociedade, a ditadura dava os seus últimos suspiros e exigia novos posicionamentos frente à organiza-
ção do poder nos espaços da instituição. Deste modo, as demandas seguintes da escola, firmadas a
partir da segunda metade da década de 1980, propiciarão a construção destes novos espaços a partir da
organização do grêmio estudantil e da maior organização dos professores e funcionários na luta por
eleições para o diretor, com considerável apoio dos alunos. Estes fatores, entretanto, não podem ser
analisados isoladamente, uma vez que a construção de espaços mais democráticos não se restringe aos
fatos políticos, mas persiste nas elaborações existentes no cotidiano, nos pequenos eventos e nas de-
mandas diárias da escola.

Considerações Finais

Este breve relato demonstra a riqueza de fatores que envolveram a participação política do estudan-
te da ETFBA. Não consideramos uma simples discussão acerca do movimento estudantil, uma vez que
notamos a associação de múltiplos interesses políticos relacionados ao contexto em análise. O desenvolvi-

7 Durante as férias docentes e discentes as pessoas tendem a afastar-se da escola, o que nos faz suspeitar se houve ou não
intencionalidade em tal convocação, na medida em que decisões importantes são tomadas sem a presença maciça da comunida-
de escolar.
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mento do ME durante os primeiros anos de abertura política não pode ser compreendido sem se conside-
rar as características da economia nacional e especialmente a baiana no período em estudo, estimulando
o envolvimento dos sindicatos e partidos políticos, especialmente sob influência marxista, numa época em
que o trabalho ainda assumia papel central na análise social e o trabalhador, portanto, era visto como
figura de destaque na tomada de decisões, seja por parte do estado, representado pela instituição escolar,
implementando sua política industrial diretamente relacionada à ETFBA, seja pelos órgãos de representa-
ção dos trabalhadores, que viam na escola um importante espaço de formação política. Os estudantes da
ETFBA promoveram uma recriação do movimento estudantil dentro das possibilidades e limites estabele-
cidos pelo regime, usando de criatividade e inventividade para alcançarem seus objetivos.
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A pesquisa científica e tecnológica como atividade fim é relativamente recente no histórico de 100
  anos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Especificamente na Bahia, a Escola

Técnica Federal da Bahia (ETFBA), criada em 1959, e o Centro de Educação Tecnológica (CENTEC), criado
em 1976, eram instituições voltadas exclusivamente para a realização de atividades de ensino técnico
de 2º. grau – ETFBA – e de graduação tecnológica – CENTEC. Criado com a promulgação da Lei 8.711, de
28 de setembro de 1993, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), além de
incorporar o desenvolvimento das atividades realizadas pelas duas instituições que lhe deram origem –
a ETFBA e o CENTEC – tem, também, entre as suas finalidades, a oferta de cursos de licenciatura e
bacharelado, em nível de graduação, bem como de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, e a
realização de atividades de “pesquisa aplicada” (BRASIL, 1993).

Fruto de heranças culturais e de vivências deixadas pelas duas instituições originárias, ao CEFET-
BA é posto o desafio de superar barreiras para o desempenho de atividades de pesquisa e pós-gradua-
ção. As expectativas em relação à Instituição crescem neste momento em virtude da sua recente
transformação no Instituto Federal da Bahia (IFBA) (BRASIL, 2008), concebido como uma instituição com
vocação para o exercício de atividades nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Entre as suas finali-
dades, para efeito dos estudos aqui realizados, destacam-se aquelas de “[...] realizar e estimular a pes-
quisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento
científico e tecnológico” e de “[...] promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente”.

Depreende-se das finalidades legalmente estabelecidas, que o IFBA deve consolidar-se enquanto
instituição de produção de conhecimento tecnológico e da transformação deste conhecimento em ins-
trumento que favoreça o desenvolvimento econômico e social sustentável do País e do Estado da Bahia.
Tais diretivas estão em sintonia com o cerne da política de ciência e tecnologia vigente no País, na qual
se destaca a necessidade de elevar os índices de produção de conhecimento tecnológico, assentando-se
em uma sólida base de produção científica.

Neste sentido, o IFBA está em face de importantes desafios relacionados à elevação dos seus
índices de produção científica e tecnológica, os quais podem ser medidos pela publicação dos seus
pesquisadores em revistas científicas de impacto internacional, pelos pedidos de depósitos de patentes
e de registros de softwares, por transferências de tecnologia, pelo surgimento de spin-offs, dentre outros.
O cumprimento de tais desafios pode ser favorecido pela história da Instituição cujas finalidades e
objetivos evoluíram ao longo de 100 anos em sintonia com as demandas originadas pelo desenvolvi-
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mento econômico e social do País e do Estado. Atuando também favoravelmente para a consolidação do
IFBA como instituição de produção de conhecimento tecnológico, pode-se registrar a introdução, nos
últimos anos, de um novo arcabouço legal no País, cujas diretivas básicas constam da Lei de Inovação
(BRASIL, 2004), o qual favorece o estreitamento das relações entre as instituições científicas e tecnológicas
– ICT – e as empresas e organizações privadas.

No âmbito da Lei de Inovação, define-se ICT como “órgão ou entidade da administração pública
que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico”. Esta Lei estabelece a possibilidade de formação de alianças entre ICT
e empresas privadas através do compartilhamento de infra-estrutura, além de permitir que pesquisado-
res vinculados a universidades e centros de pesquisa públicos tenham mobilidade para se licenciarem
visando à criação de empresas ou participação em projetos de inovação empresariais, e possam auferir
ganhos financeiros decorrentes da propriedade de invenções tecnológicas.

Vários indicadores podem ser analisados com vistas a contabilizar o desenvolvimento de ativida-
des de pesquisa científica e tecnológica de uma instituição de ensino e pesquisa. Nesta breve comunica-
ção, a produção científica dos pesquisadores vinculados ao IFBA em revistas científicas de impacto
internacional é considerada. A análise da produção bibliográfica nestas revistas é realizada através da
busca de publicações com pelo menos um endereço de pesquisador vinculado ao IFBA na base de dados
do Institute of Scientific Information1. Não são analisados aqui dados relacionados a resultados obtidos em
termos de produção tecnológica, a exemplo de trabalhos de pesquisa que resultaram em pedidos de
depósitos de patentes e de prestação de serviços tecnológicos, assim como publicações científicas e
tecnológicas de impacto puramente local, regional ou nacional, os quais podem ser investigados com o
apoio de outras bases de dados igualmente disponíveis.

A análise aqui realizada, além de constituir importante resgate histórico neste momento em que a
Instituição se aproxima da comemoração do seu centésimo aniversário, pode ajudar a elevar a compre-
ensão sobre o desempenho institucional na área de pesquisa e desenvolvimento, bem como servir de
suporte à elaboração de políticas e estratégias do IFBA neste importante campo de ação. Para efeito de
contextualização da análise aqui apresentada, a abordagem sobre a produção científica do IFBA será
precedida da análise da regulação da atividade de pesquisa institucional – baseada na Resolução nº 6, de
2000, do Conselho Diretor do CEFET-BA (CEFET-BA, 2000), bem como dos grupos de pesquisa científica
e tecnológica do IFBA, tendo por base estudos desenvolvidos previamente (RIBEIRO, 2007) e atualizados
com base nos dados do Diretório de grupos de pesquisa do CNPq. (CONSELHO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2009b).

A Regulação da atividade de pesquisa

A primeira ação normativa das atividades de pesquisa institucionais foi a aprovação da Resolução
nº 6 do Conselho Diretor do CEFET-BA, de 5 de setembro de 2000, que definiu diretrizes para as linhas
de pesquisa, criou o Comitê Assessor para Assuntos de Ciência e Tecnologia (CACT), o Fundo de Pesqui-
sa e Desenvolvimento (FUNPED) e o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT)
do CEFET-BA (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA, 2000). O CACT foi instituído

1 Disponível no Portal de Periódicos da Capes.
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com a finalidade de assessorar a então Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa da Instituição
(CTPGP) na elaboração, planejamento e execução da sua política de pesquisa científica e tecnológica. A
Resolução também estabeleceu que as atividades de pesquisa científica e tecnológica deveriam estar
consubstanciadas em linhas de pesquisa, propostas por pesquisadores ou grupos de pesquisadores,
aprovadas pelos respectivos Departamentos Acadêmicos e Departamentos de Ensino, e registradas no
setor responsável pela Pós-Graduação e Pesquisa.

Por seu turno, o FUNPED foi instituído como um fundo para o qual seria destinado um percentual
da arrecadação própria da Instituição, cujos recursos financeiros deveriam ser utilizados para o apoio,
parcial ou total, às seguintes atividades: (a) desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e
tecnológica; (b) participação de pesquisadores em eventos científicos e (c) desenvolvimento de produ-
tos, processos e serviços inovadores e publicações de resultados de atividades de pesquisa. Os recursos
do FUNPED seriam constituídos de 20% (vinte por cento) da arrecadação própria da Instituição, aos
quais seriam adicionados recursos obtidos junto a Agências de Fomento à Pesquisa e transferências de
outros recursos de suporte às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.

O Programa Institucional Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT) do CEFET-BA foi criado com os
objetivos de fomentar a participação dos estudantes na pesquisa científica e tecnológica, estimular o
aumento da produção científica e tecnológica da Instituição, contribuir para a sistematização e
institucionalização da pesquisa, e habilitar o CEFET-BA a participar do PIBIC do CNPq e de outras linhas
de financiamentos semelhantes.

Com o estímulo à realização de atividades de pesquisa, foi necessário normatizar os pedidos de
apoio para estas atividades, o que resultou na aprovação da Resolução nº 18, de 19 de dezembro de
2003, que regulamentou os pedidos de apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e
tecnológica, à participação dos pesquisadores em eventos científicos e à produção de serviços, produ-
tos e publicações de caráter inovador (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA,
2003).

Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq

A partir da inserção da pesquisa como atividade regular da Instituição, com a criação do CEFET-BA,
em 1996 surgiu o primeiro grupo de pesquisa institucional, o grupo de Pesquisa e Produção em Quími-
ca. De 1996 a 2001, foram criados mais dois grupos, totalizando três grupos de pesquisa do CEFET-BA.
Em 2002, a pesquisa institucional teve um grande impulso com a aprovação de um projeto de infra-
estrutura para pesquisa, financiado pelo CT-INFRA / FINEP / MCT e com a conclusão do Mestrado em
Pedagogia Profissional oferecido mediante Convênio de Cooperação Científico-Pedagógico, firmado
com o Instituto Superior Pedagógico para a Educação Técnica e Profissional (ISPETP) “Hector Alfredo
Pineda Zaldivar”, Cuba, capacitando 42 docentes (RIBEIRO, 2007). Em 2002, a Instituição abrigava 11
grupos de pesquisa e este número passa a crescer com regularidade, mantendo entre 2002 e 2008 uma
média de criação de dois grupos de pesquisa por ano (Figura 1).
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Figura 1 - Evolução do surgimento dos grupos de pesquisa.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Diretório de Grupos de

pesquisa do CNPq.

O Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq indica o cadastramento de 25 grupos de pesquisa certi-
ficados pela Instituição, que aglutinam 164 pesquisadores (dos quais 73 são doutores), 64 estudantes e
sete técnicos. Para este estudo, foram considerados estes 25 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq
e certificados pela instituição até março de 2009 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIEN-
TÍFICO E TECNOLÓGICO, 2009b). Dos 25 grupos existentes, 13 ainda não foram estratificados pelo
CNPq, a maioria porque foi criada após outubro de 2004, e 12 foram estratificados na categoria “Em
formação”. Assim, embora existam grupos com mais de 13 anos de criação, nenhum deles foi estratificado
como “Em Consolidação”. Este cenário revela a necessidade de ações e políticas específicas para forta-
lecimento dos grupos de pesquisa. Ademais, há uma concentração de grupos no campus Salvador: 22
dos grupos estão sediados nesta Unidade, o que denota uma grande desigualdade das atividades de
pesquisa entre os demais campi. Atualmente, estes 25 grupos de pesquisa concentram-se principalmen-
te na área das Engenharias, a qual totaliza 10 grupos. A distribuição dos grupos nas áreas de conheci-
mento e a estratificação dos grupos são mostradas no Quadro 1.

Quadro 1 - Número de grupos de pesquisa em 2004 e em 2009, agrupados por áreas de conhecimento e
com a estratificação do CNPq.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Diretório de Grupos de pesquisa do CNPq, 2009.

Legenda: eF = em formação; NE = grupos ainda não estratificados;
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O número de linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa por área de conhecimento é mostrado no
Quadro 2. Nota-se que os grupos das áreas de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Sociais
Aplicadas têm cerca de cinco linhas de pesquisa por grupo, o que indica maior dispersão dos interesses
dos grupos, que são estratificados como grupos ainda em formação.

Quadro 2 - Linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa, agrupadas por áreas de conhecimento, em 2009.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Diretório de Grupos de pesquisa do CNPq, 2009.

O número de pesquisadores integrantes dos grupos de pesquisa do IFBA cresceu de 26 em 2004,
para 177 em 2009. Esses pesquisadores estão concentrados principalmente na área das Engenharias (56
pesquisadores). O número de doutores integrantes dos grupos de pesquisa também cresceu significati-
vamente, passando de sete doutores em 2004 para 78 em 2009, os quais estão também concentrados
principalmente na área das Engenharias (27 doutores). Enquanto o número de pesquisadores integran-
tes dos grupos cresceu 680%, o número de doutores cresceu 1114% no mesmo período, destacando a
melhoria da qualificação dos pesquisadores. A distribuição dos doutores nas áreas de conhecimento é
mostrada no Quadro 3.

Quadro 3 - Numero de pesquisadores doutores dos Grupos de pesquisa do IFBA, agrupados por áreas de conheci-
mento
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Diretório de Grupos de pesquisa do CNPq, 2009.

Publicação em Revistas de impacto internacional

Os resultados da atividade de pesquisa científica e tecnológica do CEFET-BA, realizada por seus
pesquisadores e grupos de pesquisa, são aqui aferidos através das publicações da Instituição que figu-
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ram na base de dados do Institute of Science Information. Mesmo que se considere que existam resultados
de pesquisas realizadas na Instituição que não figuram nesta fonte de informações, as publicações em
revistas indexadas de impacto internacional que constam no banco de dados da ISI constituem, na
atualidade, um padrão de referência enquanto indicador de produção científica. Tais informações são
utilizadas para posicionar o Brasil na 15ª. posição, em termos de produção científica, entre os países do
mundo inteiro, com 2,02% dos artigos publicados em 2007 (19.428 artigos), superando a Suíça (1,89%) e
a Suécia (1,81%), e aproximando-se da Holanda (2,55%) e da Rússia (2,66%)2.

O banco de dados do ISI, disponível através do Portal de Periódicos da CAPES, foi utilizado como
fonte para a pesquisa das publicações com pelo menos um endereço do IFBA (CEFET-BA). Para tanto, foi
utilizada como critério de busca a obtenção da lista de publicações, para todos os anos, que contives-
sem endereço associado ao CEFET-BA, em diferentes formatos, mais especificamente o nome completo
da Instituição, seu nome abreviado segundo os critérios de abreviação da base de dados, ou simples-
mente a sua sigla. Em todos os casos, a opção considerada esteve associada à presença da palavra
‘Bahia’ ou da sua abreviação na mesma linha. Foram realizadas previamente buscas similares com a
Escola de Artífices da Bahia (1910 – 1937), o Liceu Industrial de Salvador (1937 – 1942), a Escola Técnica
de Salvador (1942 – 1959), a Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) (1959 – 1993) e o Centro de
Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) (1976 – 1993). Estas buscas não forneceram nenhum resulta-
do, de modo que a pesquisa pode ser realizada apenas considerando-se as publicações associadas ao
CEFET-BA, o qual figura na base de dados com diferentes formatos3 – abreviação, sigla e outros. Pode-se
notar que, em algumas situações (quatro), o CEFET-BA é referido como subunidade de outras institui-
ções – Universidade Federal da Bahia (UFBA) (três) e Universidade Católica de Salvador (UCSAL) (uma) –
o que levou à necessidade de refinamentos da busca para validação dos seus resultados. Diferentes
tentativas de critérios de busca foram realizadas e os resultados obtidos foram verificados um a um.
Eventuais erros na pesquisa associados a hipóteses de nomenclaturas relacionadas à Instituição devem
ser pequenos e não comprometem o resultado geral da pesquisa. Após a confirmação das publicações
com o critério requerido, os resultados foram analisados com a utilização de ferramentas da própria
base de dados.

Foram registradas 59 publicações com pelo menos um endereço do CEFET-BA entre o ano de 1996
e o mês de fevereiro de 2009. Os dados coletados se reportam a 45 artigos, sete revisões, seis publica-
ções em anais e uma correção. Do total de publicações, 52 (88 por cento) apresentam endereço do
campus de Salvador, seguidas por Vitória da Conquista (quatro publicações), Porto Seguro (duas) e
Barreiras (uma).

A produção anual, conforme contabilizada até 15 de março de 2009, inicia-se com uma publicação
em 1996 e chega a 15 publicações em 2008 (Figura 2). Os resultados revelam oscilação do número de
publicações nos nove primeiros anos, com um pico (cinco publicações) em 2001, e a continuação da
oscilação a partir de 2005 em torno de números mais elevados.

2 Informação extraída do site Democracia & Política, disponível em <http://democraciapolitica.blogspot.com/2008/07/produo-
cientfica-brasil-j-o-15-no.html>. Acesso em: 19 mar. 2009.

3 Ctr fed educ tecnol, ctr fed educ technol, fed ctr technol educ, cefet.
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Figura 2 - Produção anual (número de publicações) de 1996 a 15 de março de 2009.

De acordo com as estratificações realizadas na base de dados pesquisa, cada publicação pode
estar associada a mais de uma área de conhecimento. Na Figura 3 são apresentadas as áreas de conheci-
mento que apresentam até duas publicações. Em termos da classificação utilizada pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (2009a), destacam-se as áreas de química, física e
geociências – situadas na grande área de ciências exatas e da terra, além da grande área das engenhari-
as, que pode ser associada às subáreas de ciência dos materiais, de automação e controle e de alimen-
tos. A interface com a grande área de ciências biológicas ocorre através de publicações associadas à
bioquímica e biologia molecular.

Figura 3 - Áreas de conhecimento associadas a até duas publicações.
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Figura 4 - Número de publicações em cooperação com instituições baianas (Universidade Fe-

deral da Bahia – UFBA, Universidade Estadual do Sudoeste Baiano – UESB, Universidade Salva-

dor – UNIFACS, Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Universidade Estadual de Feira de

Santana – UEFS, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Companhia Baiana de Pesquisa

Mineral-CBPM, Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRB, Centro de Tecnologia In-

dustrial Pedro Ribeiro Mariani – CETIND, Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC e Universi-

dade Católica de Salvador – UCSAL).

Os dados revelam 43 publicações em cooperação com 20 instituições de outros estados do País.
Na Figura 5 são mostrados os registros para as nove instituições com as quais foram identificadas pelo
menos duas publicações, indicando maior número de cooperações com instituições da região sudoeste
(UFRJ, CNEM, UNICAMP, USP, CBPF, PETROBRAS e UFSCAR), seguidas da cooperação com uma única
instituição nas regiões centro-oeste (UNB) e nordeste (UFPB). Foram identificadas, ainda, algumas insti-
tuições, não mostradas na Figura 5, com uma única publicação em parceria com o CEFET-BA. Neste caso,
são computadas 11 publicações nas quais aparecem endereços associados a quatro instituições da re-
gião sudeste (Companhia Mineira de Metais – CMM, Empresa Brasileira de Agropecuária – EMBRAPA –
Pecuária Sudeste, Escola Técnica Federal de Química e Universidade Federal Fluminense – UFF), três da
região nordeste (Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN), três da região sul (Universidade Federal de
Pelotas – UFPEL, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS e Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC) e uma da região centro-oeste (Institut de Recherche pour le Développement – IRD Brasil).

Todas as publicações localizadas acusam parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa,
institutos de pesquisa ou empresas, ou seja, em nenhuma das publicações localizadas o CEFET-BA apa-
rece como única instituição. No âmbito das universidades sediadas no Estado da Bahia, destacam-se as
cooperações realizadas com a UFBA, refletidas em 41 das 59 publicações (Figura 4). Destacam-se tam-
bém cooperações realizadas com as quatro universidades públicas estaduais – UESB, UNEB, UEFS e
UESC – e com a Universidade Salvador – UNIFACS.
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Figura 5 - Número de publicações em associação com instituições de outros estados brasilei-

ros (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Comissão Nacional de Energia Nuclear –

CNEM, Universidade de Campinas – UNICAMP, Universidade de Brasília – UNB, Universidade de

São Paulo – USP, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF, Petróleo Brasileiro S/A –

PETROBRAS, Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Universidade Federal de São Carlos –

UFSCAR). Não são aqui mostradas outras 13 instituições para as quais houve o registro de

apenas uma publicação.

Endereços de nove instituições de ensino e pesquisa estrangeiras (Figura 6) envolvem cinco países
com os quais os pesquisadores do CEFET-BA desenvolveram colaborações. O Canadá figura em seis
publicações envolvendo quatro instituições (TRIUMF – Canada’s National Laboratory for Particle and Nucle-
ar Physics, University of Alberta, University of Calgary e Université Clermont Ferrand), enquanto que Israel
aparece em quatro publicações através do Israel Institute of Technology, a Bélgica em duas publicações
através da Université Libre de Bruxelles (ULB), a França em duas publicações envolvendo duas instituições
(École Polytechnique, Université Clermont Ferrand, Université de Rennes) e, finalmente, a Austrália em uma
publicação através da Australian National University (ANU).

No total, ou seja, considerando-se as instituições indicadas na Figura 5 e aquelas brasileiras de outros
estados que aparecem em apenas uma publicação, os dados totalizam a realização de colaborações com
11 instituições da região sudeste, quatro da região nordeste, três da região sul e duas da região centro-
oeste.
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Figura 6 - Número de publicações associadas a cada uma das instituições estrangeiras (TRIUMF

– Canada’ s National Laboratory for Particle and Nuclear Physics, University of Alberta, Israel Institute

of Technology, Université Libre de Bruxelles – ULB, Australian National University – ANU, École

Polytechnique, University of Calgary, Université Clermont Ferrand, Université de Rennes).

Estes dados revelam que a colaboração institucional se desenvolve ainda de maneira incipiente. A
evolução anual do número de publicações com os cinco países (não mostrada) indica, ainda, que as
atividades de colaboração externa não ocorrem de maneira sistemática.

A adição ao critério de pesquisa utilizado da exclusão das publicações nas quais figuram endereços
de instituições baianas (Figura 4) resulta em 12 publicações, o que mostra que cerca de 80 por cento dos
trabalhos publicados foram realizados em cooperação com outras instituições de pesquisa sediadas no
Estado da Bahia. Além disso, neste cenário restam apenas duas publicações envolvendo uma única
instituição estrangeira, a ULB, ou seja, apenas dois dos trabalhos envolvendo instituições estrangeiras
não contaram com a participação de instituições baianas além do CEFET-BA. Adicionando-se, ainda, ao
critério de busca, a exclusão das demais instituições brasileiras, resulta em nenhum título, isto é, todas
as publicações que envolvem instituições estrangeiras foram realizadas em parceria com pelo menos
uma instituição do país. Além disso, este resultado mostra também que nenhuma publicação foi realiza-
da isoladamente por pesquisadores do CEFET-BA.

Os resultados da pesquisa informam também que as publicações que aparecem na base de dados
utilizada estão associadas à participação de pesquisadores do CEFET-BA que detêm o título de doutor.
Na Figura 7, mostra-se a evolução de quase 20 vezes do número de doutores integrantes do quadro
permanente da Instituição entre 1999 e 2008. O aumento significativo do número de doutores é fruto
de incentivos institucionais à formação de recursos humanos e à contratação, nos últimos anos, de
professores através de concursos públicos, a qual tem resultado no ingresso de novos professores com
o título de doutor. Os saltos maiores no crescimento do quantitativo de doutores a partir de 2005
devem estar associados principalmente à influência do segundo fator acima mencionado.

Entretanto, a razão anual entre o número de publicações (Figura 2) e o número de pesquisadores
com título de doutor (Figura 7) mostra que a produção científica da Instituição ainda é muito baixa,
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tendo atingido o seu máximo no ano de 2001, quando foi de apenas 0,63 publicação por doutor. Nos
últimos três anos, este índice apresenta tendência a se estabilizar abaixo de 0,2 (Figura 8).

Figura 8 - Evolução anual da razão entre o número de publicações (Figura 2) e o número de

doutores (Figura 7).

Considerações Finais

A pesquisa aqui apresentada fornece indicadores sobre o desenvolvimento de atividades de pes-
quisa realizadas nos últimos 13 anos por pesquisadores vinculados ao Instituto Federal da Bahia, que
resultaram em publicações em revistas de alto impacto, que figuram na base de dados do Institute of
Scientific Information. Foi identificada uma média de publicações nos últimos anos situada abaixo de 0,2
artigo científico publicado por ano por pesquisador-doutor. De acordo com dados obtidos do Diretório
dos Grupos de Pesquisa no Brasil (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO, 2009c), no quadriênio 2003-2006, o País e a região Nordeste apresentaram médias
iguais a, respectivamente, 0,72 e 0,60 artigo por doutor por ano em revistas de circulação internacional.

Figura 7 - Evolução anual do número de doutores do quadro permanente do IFBA.
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Neste levantamento, foram considerados os doutores integrantes dos grupos de pesquisa cadastrados
no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil e os artigos completos publicados em outro idioma, que
não o português, em revistas técnico-científicas e periódicos especializados. Admitindo-se que seja
razoável a comparação entre os dados do CNPq e os dados apresentados neste trabalho, pode-se con-
cluir que a produtividade média do IFBA, no quadriênio 2003-2006, de 0,16 artigo por doutor por ano,
está bem abaixo daquelas apresentadas pelo País e pela região Nordeste.

É digno de nota, ainda, que não foi identificada nenhuma publicação com autores apenas do IFBA.
Destacam-se, em termos de colaborações locais, as parcerias com a Universidade Federal da Bahia em
41 das 59 publicações. Em plano nacional, as colaborações têm ocorrido principalmente com institui-
ções da região Sudeste, com as quais foram computadas parcerias em 11 publicações. Ainda que a
cooperação interinstitucional seja fundamental, inclusive em nível internacional, estes dados revelam
ausência de maturidade científica e dependência da Instituição em relação a outras instituições mais
consolidadas do Estado e do País. As razões para a baixa produtividade e para a ausência de autonomia
merecem análise específica.

A proximidade física à UFBA e a tradição desta instituição na Bahia naturalmente a colocam poten-
cialmente como principal parceira para desenvolvimento de atividades de pesquisa. O CEFET-BA desen-
volveu poucas parcerias com publicação de artigos científicos com as demais instituições universitárias
e centros de pesquisa da Bahia. Há ainda algumas publicações em parcerias com instituições de outros
estados do Brasil e algumas internacionais.

Os dados revelam que o crescimento da Instituição em áreas portadoras de futuro requer ações e
políticas específicas para fortalecimento dos grupos de pesquisa, bem como definição de áreas estraté-
gicas com ações que fomentem o seu desenvolvimento. A área de química aparece como aquela que
apresenta maior produção científica, seguida pela área de física. Considerando que o Brasil oferece um
significativo número de cursos de pós-graduação stricto sensu nestas áreas com elevado conceito na
CAPES, pode-se entender a maior ênfase na publicação como sendo decorrente da formação dos pesqui-
sadores em programas de pós-graduação stricto sensu nestas áreas. Os dados sobre os grupos de pesqui-
sa do IFBA, obtidos no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, revelam, ainda, que a Instituição
possui significativo potencial na área das engenharias. Entretanto, a presença destacada de profissio-
nais da área das engenharias em grupos de pesquisa certificados pela Instituição ainda não guarda
proporcionalidade com as publicações associadas a esta área de conhecimento na base do ISI.

A análise dos dados acima, em conjunto com outros indicadores – a exemplo de indicadores de
produção tecnológica, de publicações de impacto nacional, regional e local e de orientações de disser-
tações e teses por pesquisadores do CEFET-BA, pode ajudar na definição de estratégias e políticas da
Instituição para a sua atuação em atividades de pesquisa e pós-graduação. Vale registrar que os estudos
aqui realizados não incluem dados das publicações dos pesquisadores atualmente vinculados ao IFBA
que não estejam associadas ao CEFET-BA. A investigação (com ênfase nas publicações de alto impacto)
dos pesquisadores vinculados ao IFBA, incluindo-se aquelas que não estejam vinculados ao endereço
institucional, pode fornecer novos elementos de suporte ao delineamento de políticas e estratégias,
inclusive de curto prazo.

Os dados relativos aos grupos de pesquisa revelam um grande número de grupos dispersos em
várias áreas de conhecimento e linhas de pesquisa, indicando maior número de grupos na área das
Engenharias. O número de doutores participantes dos grupos de pesquisa cresceu extraordinariamente
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(1114%) nos últimos cinco anos, porém este crescimento ainda não repercutiu na melhoria da estratificação
dos grupos de pesquisa segundo os critérios do CNPq. Embora existam grupos com 13 anos de existên-
cia, nenhum deles alcançou a estratificação de grupo “Em consolidação” ou “Consolidado” no Diretório
de grupos de pesquisa do CNPq. Para que um grupo seja estratificado como “em consolidação” ou
“consolidado”, seus pesquisadores precisam ter significativa produção científica, orientar bolsistas de
iniciação científica e alunos de cursos de pós-graduação stricto sensu.

Os resultados aqui obtidos indicam que a regulação das atividades de pesquisa, através da Resolu-
ção 06/2001, juntamente com outros instrumentos, embora importante para o desenvolvimento
institucional, não é suficiente para que a Instituição atinja índices desejáveis. Novos estudos são reque-
ridos, buscando-se analisar as causas das deficiências localizadas. Em tais estudos, indicadores de insumos,
tais como investimentos em pesquisa e desenvolvimento, disponibilidade dos pesquisadores para atua-
ção em atividades de pesquisa científica e tecnológica, e o desenvolvimento de atividades de pós-
graduação stricto sensu devem ser considerados. A definição de estratégias institucionais com vistas à
sua consolidação enquanto instituição de projeção nacional, regional e local em termos de produtivida-
de científica e tecnológica requer, por um lado, a identificação do perfil e potencialidades da capacidade
instalada. Por outro lado, o desenvolvimento de estudo sobre as demandas do Estado e do País e dos
requerimentos para o desenvolvimento das diversas localidades em que o IFBA se faz presente é igual-
mente importante na elaboração de estratégias que levem a Instituição a cumprir a sua função social.

Referências

BRASIL. Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993. Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Federal da Bahia
em Centro Federal de Educação Tecnológica e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil/LEIS/1989_1994/L8711.htm>. Acesso em: 19 mar. 2009.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 23 mar. 2009.

BRASIL (2008). Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm>. Acesso em: 23 mar. 2009.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA. Conselho Diretor.  Resolução nº 6, de 5 de setembro de
2000.

______.  Resolução nº 18, de 19 de dezembro de 2003.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.  Áreas de conhecimento.  [2009a]. Dis-
ponível em <http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm>. Acesso em: 19 mar. 2009.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.  Diretório de grupos de pesquisa. ́ [2009b].
Disponível em: <http://www.cnpq.br/gpesq/apresentacao.htm>. Acesso em: 19 mar. 2009.

______.  Indicadores segundo regiões geográficas: Tabela 7. [2009c]. Disponível em: <http://www.cnpq.br/estatisticas/
indic_regiao.htm>. Acesso em: 19 mar. 2009.

RIBEIRO, N. M.  Uma análise dos grupos de pesquisa do CEFET-BA.  Monografia (Especialização em Gestão de Institui-
ções Públicas de Ensino) – Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, 2007.





Histórias individuais: tecendo a história do
Instituto Federal da Bahia

Andréa Souza Santos*

Virlene Cardoso Moreira**





143

Sem testamento ou, resolvendo a metáfora, sem tradição – que selecione e nomeie, que transmita e preser-
ve, que indique onde se encontram os tesouros e qual seu valor – parece não haver nenhuma continuidade
consciente no tempo, e, portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão-somente a
sempiterna mudança do mundo e o ciclo biológico das criaturas que nele vivem.

Hannah Arendt

Como contar a história de uma instituição centenária? Ou melhor, como contar a história do Instituto
 Federal da Bahia? Através de documentos, através de leis e portarias, através de regimentos? Essas

perguntas estiveram presentes em todo momento de construção deste trabalho. Lógico que a história é,
também, escrita através desses tipos de fontes, mas, além destas, existe uma fonte da qual a história
sempre lançará mão: a memória. A memória nutre a história enquanto a história preserva a memória.

Para que a memória, enquanto pensamento, alimente a história, porém, é necessário que seja
retomada e articulada, somente tornando-se eficaz a partir de referências - experiências, reflexões,
questionamentos e lembranças. Assim o presente pode se apropriar do passado através da memória.

Uma instituição, portanto, é viva, é feita de pessoas que atrelaram, de alguma forma, a sua existên-
cia à existência da mesma. Uma escola é mais que um edifício e normas. A razão de ser de uma escola
são os alunos, os professores, os funcionários, enfim, todo o quadro humano que cotidianamente toca
para frente uma instituição desse porte. Dito de outra forma, a escola é composta por pessoas. Desse
modo, contar a história de uma escola é trazer à tona a história das pessoas que contribuíram para seu
desenvolvimento.

Esta seção homenageia, através de alguns indivíduos, todas as pessoas que fizeram e ainda fazem
a história desta instituição. Para sua elaboração, contamos com a participação de alunos e ex-alunos,
funcionários técnico-administrativos, professores e ex-professores, os ex-diretores e a atual reitora des-
ta instituição.

Foram estabelecidos alguns critérios para seleção dos representantes de cada grupo a ser entrevis-
tado. Do corpo discente, um ex-aluno escolhido, o mais antigo encontrado, o Sr. Carlos Cardoso. Entre
o corpo docente, selecionaram-se dois ex-professores (Josias Seixas e Ângelo Cardoso) e o professor
mais antigo em exercício (Almir Costa). Para representar o corpo técnico-administrativo, Jane Ribeiro,
bibliotecária, foi escolhida como ex-funcionária, e Norma Souza de Oliveira como funcionária em exer-
cício e ex-aluna. Todos os ex-diretores vivos estão aqui presentes: Roberto José Trípodi Marchi, Antônio
Barreto Barral, Elias Ramos e Rui Pereira Santana. E com as últimas palavras, a Professora Aurina Oliveira
Santana, atual Reitora do Instituto Federal da Bahia.

* Estudante de História da Universidade Federal da Bahia, estagiária do Núcleo de Memória do Instituto Federal da Bahia

** Professora de História Instituto Federal da Bahia – Campus Valença
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As entrevistas foram realizadas pela documentarista Mônica Simões1 e pelas estudantes de Histó-
ria da Universidade Federal da Bahia, colaboradoras do Núcleo de Memória do Instituto Federal da
Bahia, Andréa Souza Santos e Carolina Silva Cunha de Mendonça. Estão transcritas em partes, tendo
sido realizados alguns ajustes para facilitar a compreensão do texto, visando a proporcionar uma leitura
fluente. Quanto às perguntas, seguiram dentro do possível uma padronização, objetivando conhecer a
relação estabelecida por cada entrevistado com a Instituição.

Os resgates dessas memórias mostraram como a história institucional e as histórias individuais
estão interligadas, a história de cada pessoa entrevistada compõe a história do Instituto Federal da
Bahia e vice-versa.

Carlos Cardoso

Matriculou-se no Lyceu Industrial de Salvador em 1938, aos 11 anos de idade, permanecendo até
o ano de 1942, contando 15 anos. Tinha o desejo de cursar mecânica, mas por não encontrar vaga
aceitou alfaiataria. Hoje com 82 anos, dedicou toda a sua vida à profissão escolhida há 60 anos.

— Eu entrei [na então Escola de Aprendizes Artífices da Bahia] em junho de 19382, tinha 11 anos de
idade, estudei lá até 19423, saí diplomado nas letras e na profissão. Entrei no meio do ano de 1938 em
junho, mas as aulas principiaram em julho, depois da festa do 2 de Julho, que as aulas sempre começa-
vam depois da festa. Eu estudei a partir do 5 de julho mais ou menos até o fim do ano e depois foi
seguindo até 1942, quando eu fui diplomado. Comecei logo no 3º ano, mas lá estudava do 1º ano
primário, 1º, 2º, 3º e 4º primário, no 5º e 6º ano que ia ser diplomado, chamava 1º ano complementar
e 2º ano complementar. […]

Ali era o mesmo que um serviço militar, entrava 8 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. A
turma de 1º ano e 2º ano entrava 8 horas e saía 4 horas da tarde; 3º ano em diante até o 6º ano saía 5
horas, porque as turmas de 1º e 2º ano não tinham oficina, faziam rodízio. Os cursos eram assim: aula de
manhã, didática, e à tarde oficina. Como o 1º e 2º ano não tinham ainda oficina, os alunos tinham curso
de manhã cedo e de tarde espalhavam eles, uns pra mecânica, outros pra alfaiataria, outros pra sapata-
ria, até chegar 4 horas, para eles verem qual era a habilidade deles, qual profissão eles iriam querer.
Tinha todas as oficinas: mecânica, fundição, serralheria, carpintaria, tipografia, encadernação, fototécnica,
arte decorativa ou modelagem de gesso, sapataria, alfaiataria e vimaria.

Quando o aluno ia pra lá, ele escolhia a profissão dele. Dizia - “quero ser mecânico”, se tivesse
vaga ele cursava, se não... Quando entrei queria ir para a oficina de mecânica, aquela coisa, os meninos
viam os mecânicos andando na rua com a roupa melada de óleo, os meninos tinham aquele negócio de
querer andar de carro e coisa e tal, mas não tinha vaga, aí eu fui pra alfaiataria. [Escolhi] a alfaiataria
porque meu pai era alfaiate.

1 Mônica Simões produziu um documentário sobre o centenário do Instituto Federal da Bahia, e algumas entrevistas foram
transcritas para essa seção de memórias.

2 A Lei n.° 378, de 13 de janeiro de 1937, transformou a Escola de Aprendizes Artífices em Lyceu Industrial de Salvador.

3 O Decreto-Lei n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 transformou o Lyceu Industrial de Salvador em Escola Técnica de Salvador.
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Eu saí com 15 anos, entrei com 11 e saí com 15, porque ainda repeti um ano. O primeiro ano que
eu entrei, em 38, no fim do ano eu fui reprovado porque eu fiz uma prova errada na oficina de alfaiataria
e o mestre botou uma nota baixa e eu perdi ponto e, então, não deu pra fazer o conjunto. Porque tinha
aquele negócio do conjunto das matérias, primeira prova parcial, quem entrou no meio do ano não
tinha primeira prova parcial, eram três provas parciais todo ano, o cara tinha que fazer média na 1ª
prova parcial e nas notas mensais, então eu fui reprovado na parte da oficina, então tive que repetir.

Quando saí da escola entrei logo no mercado de trabalho para poder ganhar a prática, porque ali
a pessoa aprende mais teoricamente, a prática é muito pouca. Então o cara vem para a rua, e já vem com
uma noção boa, uma boa base da profissão. Os caras me viam menino, assim, e achavam, esse cara não
sabe nada, e quando chegava lá... fui trabalhar de ajudante com o oficial, ele fazia parte de tropa... para
eu pegar o serviço de rua [e eu já fazia roupa para cliente, para colega meu, pai de colega meu...] eu
levava o pano para alfaiataria, aí o mestre ficou assim olhando, encerrei o serviço dele e alisei o pano, fui
cortar a roupa, eu aprendi a cortar lá no colégio, aí ele veio dizer “você ta cortando errado”, eu disse
“não senhor, eu aprendi aqui”, ele disse “você é muito orgulhoso” e eu disse “não sou orgulhoso, não. O
que o senhor me ensinar eu quero aprender, mas eu tô cortando aqui pela escala que eu aprendi lá no
colégio”. É mesmo que o engenheiro. O engenheiro sai da faculdade e se ele não for para dentro da obra
trabalhar com o pedreiro, ver como levanta o pilar , preparar a massa, ele só sabe na teoria, na prática
ele não sabe nada, ele tem que encontrar o mestre que seja analfabeto mas vai ensinar a ele como é que
faz, porque, às vezes, o cara é analfabeto, mas sabe fazer um prédio desse. Aí, o engenheiro sabido
encosta-se ao mestre e ele levanta um prédio de dois mil andares.

Além das oficinas, as outras aulas eram de acordo com o curso. No 1º e 2º era aquele “bê-a-bá”,
aprender a fazer conta de somar, multiplicar, dividir e coisa e tal. Chegava no 3º já aprendia máximo
divisor comum, fração, isso e aquilo. Geografia, história natural, história da civilização, chamava-se
“lições de coisas”. Ali era um colégio padrão, eu não considero nenhum colégio superior àquele de meu
tempo.

Foi uma escola padrão, exclusivamente para os garotos da classe pobre, da classe desprotegida,
mesmo porque a família não tinha nem o que comer de dia, ia para ali e tomava o café de manhã cedo,
meio dia tinha o feijão pra comer, brincava, aprendia a ler, aprendia seu ofício, saía e ia pra casa satisfeito.

Dava também café da manhã, quando eu entrei logo não dava não, mas depois passou a dar, cada
dia era uma coisa, davam café com leite, outro dia era mingau de aveia, outro dia era um mungunzá, pão
com manteiga. Meio dia era a comida acompanhada com sobremesa. Em 1942, nós da turma que ia ser
diplomada fizemos uma greve lá, que o chefe do refeitório só botava comida fria para os alunos come-
rem. Botava a comida no refeitório muito cedo, a aula terminava meio dia, quando descia que ia para fila
que entrava no refeitório, tinha mesa que a comida estava fria, se alguém pedia para renovar o prato,
caia mosca, quando reclamava, seu Pedro falava na maior ignorância, parecia que era dono do colégio,
o governo é que gastava o dinheiro, enquanto a gente comia aquela comida, ele ia comer gostoso, o
melhor que ele pudesse.

Um dia nós fizemos assim: vai descer todo mundo reunido, deixar para entrar na última mesa, para
virar o prato. Não convidamos aluno nenhum, sentamos na última mesa, botaram a gente numa mesa
com a comida fria, tinha outra mesa ali que a gente olhou estava com a comida quente, a fumaça
levantando. Não vamos pedir a ele... vamos lá, apanhamos o prato e trouxemos ... ele disse: “Ah, esses
moleques!”, seu Pedro fazendo uma presepada danada  foi chamar o inspetor de aluno, foram buscar o
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diretor. O diretor me perguntou por que eu tinha feito isso, “doutor, todos os dias os alunos chegam
aqui, sentam na mesa e é prato de comida com mosca, comida fria, a gente vai pedir para mudar o prato
e ele não quer mudar, então nós tomamos essa atitude de mudar. A escola gastando uma cacetada de
dinheiro para alimentar a gente direito, todo dia chegava carne de boi no carro do Retiro, a banda do
boi todo para botar lá no refeitório, carne viva, quente, que vinha do abatedouro do Retiro, ele botava
carne de “langante” para gente comer fria, a carne branca sem temperar, sem nada, no feijão aguado,
uma perversidade. E o governo pagando, gastando, eu não sei onde eles botavam, a dispensa estava
cheia de feijão, de arroz, de tudo. Devia vender. Não sei onde eles botavam tudo, o Brasil já é corrupção
há muitos anos.

Eu trabalho desde que eu saí do colégio, desde os 15 anos que eu trabalho, eu saí e vim trabalhar
no comércio como ajudante de alfaiate e fiquei nisso aí. Só não fiquei rico, mas eu tenho prazer de
trabalhar. Eu trabalho muito satisfeito, não tem contrariedade, só tem contrariedade quando um cliente
não me paga ou fica fazendo jogada pra lá, pra cá e fica encrencando com a roupa, procurando picuinha,
isso aí que é chato. Mas fora disso é muito bom. Tem muita gente do meu tempo que uns são médicos,
outros são engenheiros, outros são contadores; até quem aprendeu alfaiate hoje em dia não trabalha
mais de alfaiate, exerce outra atividade.

A escola deu muita base, o cara saia daquele colégio preparado, se ele quisesse continuar a estu-
dar ele ia embora. Eu não fui estudar porque eu fiquei mesmo na profissão, mas se eu fosse estudar tava
um bom caminho andado. Porque tinha os melhores professores da Bahia naquele tempo, Prisciliano
Silva, Ismael de Barros, Eduardo em desenho, na tipografia tinha Luis Santos...

Josias Seixas

Vindo de Recife, entrou na então Escola Técnica de Salvador nomeado para ensinar nos cursos de
Mecânica, Fundição e Serralheria em 10 de julho de 1945. Após dez anos, prestou concurso para fundi-
ção e foi aprovado, permanecendo na instituição por mais 30 anos. Foram 40 anos dedicados ao curso
de Metalurgia, e à Instituição como um todo.

— Estou aqui, Josias de Almeida Seixas, vim por motivos de Nomeação de Chefias Novas para os cursos
de Mecânica, Fundição e Serralheria da Escola Técnica, onde houve uma modificação das normas dessas
chefias, que eram todas ligadas ao curso de mecânica. Estou eu nomeado pelo Presidente da República,
Excelência Getúlio Dorneles Vargas, para o cargo de Chefe do Curso de Fundição da Escola Técnica de
Salvador. Nesse ano, cuja nomeação foi em 10 de julho de 1945, em caráter interino, e depois de dez
anos de interinidade, o Governo resolveu fazer concurso para oitocentos professores do Brasil, das
escolas Técnicas do país, então, fomos levados, vinte professores da Escola Técnica de Salvador, a fazer
concurso público, no qual eu fiz concurso para o Curso de Fundição e fui aprovado. É daí a minha
entrada nessa escola e a minha permanência, até hoje, como efetivo através de uma entrada legal, de
um concurso público aberto para todos. Nesse período da minha entrada interina até a minha aposen-
tadoria, trabalhei quarenta e um anos como Professor Chefe do Curso de Metalurgia.

Quando eu entrei na escola, esta que era nos Aflitos, na sua primeira organização, passou para um
prédio novo no Barbalho, construído, mais ou menos, em 1926 para 27. Instalou-se esta escola num
prédio moderno para aquela época, e... não tão grande como é a suntuosidade de hoje, mas ela, naque-
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le tempo da sua organização de um prédio novo e moderno, ela atendia todas as normas para o ensino
técnico moderno como hoje.

Então, através dessa mudança, a escola foi crescendo, se desenvolvendo e resolveu o Ministério
fazer um prédio novo, o qual, o outro não atendia muito já as prerrogativas do desenvolvimento do
ensino industrial aqui na Bahia e, por esse motivo, foi feito um novo projeto, cujo projeto é o projeto
atual, atendendo mais prerrogativas da exigência do ensino daquele tempo, onde a escola aumentou a
sua população escolar, motivada pela implantação da Petrobras, e levou a escola a aumentar sua popu-
lação escolar; esse prédio já não atendia essas prerrogativas desse aumento de população escolar, en-
tão, a escola fez um novo projeto e, desse projeto novo, fez novas oficinas, novos pavilhões e ampliou
a escola para atender às necessidades daquele momento especial, em que a Bahia passava por um novo
momento, com a Petrobras desenvolvendo suas atividades aqui, que envolveu, especialmente, a escola
Técnica do Salvador.

Os cursos, quando eu entrei, eram do Ginásio Industrial, eram os cursos de mecânica, serralheria,
marcenaria, carpintaria, artes decorativas, sapataria e alfaiataria. Pertenciam ao curso de Fundição. O
Curso de Fundição, hoje, é um curso abrangente dentro da área de trabalho com metais; caráter geral
com metais na parte só artística e a parte toda industrial, pesada, ela envolve toda a fabricação de peças
de mecânica, de artes, de tudo; ela é envolvente, no contexto da sua aplicação industrial.

Nesta época, os cursos mais procurados pelos alunos eram o de mecânica, marcenaria, de fundição
mesmo, que estava ligado à mecânica, e o curso de serralheria. Tinha também o curso de artes gráficas,
que eu esqueci de mencionar, de fototécnica, esses já foram cursos que foram [...] encadernação [...],
dentro do contexto geral da escola. Então, esses cursos eram os mais, mas evidente que eram todos
quase equilibrados na sua procura, pela necessidade do campo industrial da Bahia, naquela época, que
ela começou a se desenvolver, com a implantação da Petrobras aqui no campo industrial da Bahia.
Então, ela envolvia um ‘sem número’ de especialidades no contexto da sua organização e produção de
petróleo naquele tempo.

Quando eu cheguei aqui, tenho nas minhas lembranças de certa feita, o diretor, o Doutor Erickson
Cavalcanti, engenheiro civil, me levou para me mostrar a escola e, do arquivo dele, ele me mostrou
como ele encontrou a escola e depois, desse período em diante, que eu cheguei, ele começou a moder-
nizar a escola, dando para os alunos um contexto especial, de coisas mais adequadas, para que a escola
pudesse ensinar ao aluno metodologias de práticas, de como se conduzir, de como se organizar até
como família. Então, mudou todos os equipamentos que as oficinas tinham, meio precários, começou a
modernizar armários, o refeitório foi todo modernizado, a cozinha atualizada e o fardamento dos alu-
nos, tornou ele unificado, para não mostrar as diferenças individuais de cada aluno que, às vezes, não
tinha as condições econômicas de estar bem trajado; ele unificou o uniforme da escola, começou a
padronizá-lo, a começar por aí, dando uma orientação para que os alunos ficassem numa igualdade de
condições no contexto de uma escola organizada. E começou ele a modernizar todas as oficinas, dando
aquela característica de uma escola que precisava, naquele momento que ele encontrou tão precária,
que começasse a encontrar novos caminhos, novas orientações, nova metodologia de ensino, o profes-
sorado começou a ser melhorado sensivelmente e um atendimento muito especial para que a escola
chegasse ao progresso cada vez mais crescente com o desenvolvimento que se acentuava no contexto
do desenvolvimento brasileiro.
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Pra mim, como passei quarenta anos dentro desta instituição, dois diretores foram especiais, e
digo até que, um certo tempo, a escola foi levada também a uma intervenção pelo Governo por coisas
que não andaram corretas, mas nesse período, antes desta, ao substituir Doutor Erickson Cavalcanti na
diretoria da escola, entrou o professor José de Macedo, o qual passou nesta instituição, também, dez
anos como diretor e esse que vos fala agora, neste instante, era o seu substituto; eu fui o diretor
substituto de José de Macedo no período desses dez anos de instituição. Outro período, o qual eu
considero na vida da escola, nos meu quarenta anos, o período dourado da Escola Técnica de Salvador,
que ainda era nesse tempo Escola Técnica de Salvador, os anos dourados dela, pra mim, nessa diretoria;
foram anos dourados não só pra mim, mas todos quantos passaram dentro desta instituição, foram anos
memoráveis.

Outro período importante no contexto, também, da direção da escola, na qual passei esses qua-
renta anos, foi o período de Doutor Ruy Santos Filho, pra mim, foram os dois tempos especiais para o
progresso da vida da escola, depois já Escola Técnica Federal da Bahia, e é nesse contexto que [...]. Há
períodos que não foram tão, na minha observação, foram bons, mas não foram maravilhosos como
esses dois períodos, no contexto da minha observação, aos quais eu sempre estive ligado ao progresso
da Escola Técnica Federal da Bahia.

Nunca me liguei, ao passar esses quarenta anos, olhando só aquele lugarzinho que eu trabalhava,
na parte metalúrgica, mas eu considerei sempre a escola como um todo, e onde eu pude atuar, eu fui um
servidor sempre pronto a atender a todos os lugares em que a área da metalurgia era chamada para
fazer esse trabalho junto com todos. Então, a escola foi uma coisa maravilhosa nesse tempo e do meu
curso; tão gratificante, para mim, ser o chefe desse curso por quarenta anos, e a vida da escola, para
mim, é a minha vida em si, no contexto do que eu sou, do que eu vivo, a alegria de viver, nos meus
quarenta anos que lá passei, e sou feliz por ter sido professor da Escola Técnica Federal da Bahia.

A escola começou a ter autonomia didática e financeira no final da gestão do professor José de
Macedo e começando já com a gestão de professor Walter Orlando de Oliveira Porto, no final da gestão
do professor Walter, pela Intervenção Federal, a escola também teve um progresso extraordinário atra-
vés da mudança com o interventor Gabriel Gonçalves de Senna e Silva. A escola, que por um período de
crise que passou, foi modificada totalmente na sua estrutura didática e financeira também, toda moder-
nizada, a escola começou a ter um novo momento dela, foi na gestão, também, do interventor Gabriel
Gonçalves de Senna e Silva.

Na gestão de Walter Porto, a escola já começava a ter projetos novos e uma das coisas destacáveis
foi: ele construiu o prédio novo central da escola, o prédio hoje principal; e fez outras mudanças, em
caráter geral, de ampliações, o gabinete médico, para o prédio do gabinete médico, fez modificações
em complemento nos pavilhões antigos, mas a obra principal do professor Walter Porto foi o prédio
central da escola.

Nesta oportunidade, faço uma referência, quando o professor José de Macedo era o diretor, ele foi
gravemente acidentado, quem assumiu a direção da escola, que eu era o substituto dele, foi seu criado
que vos fala, eu, Josias Seixas, passei a ser o diretor da escola. Foi na direção da minha gestão que se
processou a mudança, instalou-se o conselho de representantes e a escola teve a primeira eleição, cujo
contexto foi o professor Walter. Então passei, oficialmente, a direção da escola ao professor Walter com
todas as verbas que a escola tinha, passei tudo pra ele e daí começou a gestão de professor Walter, nesse
momento especial da escola.
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Na gestão do professor Ruy Santos Filho, ele fez muitas obras de recuperação nas oficinas, fez
também o ginásio de esportes, a parte toda esportiva elas foram é [...] existiam num lugar que foi
julgado impróprio, então, áreas que a escola tinha ainda reservadas, construiu-se o ginásio de esportes
e outras áreas abertas para a realização esportiva da escola. Nesta área deixada, onde saíram as quadras
existentes anteriores, foi construído, não mais na gestão de Ruy Santos, foi construída também a bibli-
oteca, dois pavilhões, junto já com a direção de professor Roberto Trípodi, um pavilhão para física e
outro pavilhão para química e a biblioteca. Nesse período, ligando essas duas direções, de professor
Ruy e Roberto Trípodi, essas construções foram todas realizadas.

Tenho no meu currículo vitae documentos importantes de nomeações, desde José de Macedo a
Walter Orlando D’Oliveira Porto, ao interventor, ao doutor Ruy Santos Filho, importantes de cargos que
eu exerci; não sei por que eles sempre me destacaram com prerrogativas que eu até ficava, assim, com
medo de assumi-las, mas eu sempre fui um homem consciente das minhas responsabilidades para com
as quais. Eu amei meu trabalho, foi pelo amor, pela dedicação, pela entrega total, eu dei nesses quarenta
anos um pouco de mim para, hoje, uma escola tão grandiosa como é o IFBA, eu tenho uma parcela de
coisas que eu realizei: de portarias, de determinações, fui o homem festeiro da escola, fui o homem da
parte social da escola junto ao dia do funcionário, ao dia do professor, as festas natalinas, eu sempre
dirigi tudo isso, as grandes exposições que a escola fez, eu fui privilegiado, cujos documentos eu tenho
através do meu currículo vitae.

Certa feita, a esposa do professor Murilo Pinho, que foi um grande professor da escola, também,
no meu tempo já e de Walter Porto também, foi fazer meu currículo vitae e, ao bater todos os cargos
que eu exerci e por onde eu passei, ela ficou surpreendida e disse: ‘mas o senhor foi tudo nessa escola?!’
E aqui estou, agradecendo a Deus esse privilégio, de passar esses anos todos com a consciência tranquila
do que eu realizei. Não me arrependo de atitudes que alguém possa julgar de mim, impróprias e inade-
quadas, mas eu sempre tive uma consciência daquilo que eu fiz e não pediria perdão a ninguém por
aquilo que eu achei ou fosse julgado de mal, porque na minha consciência de responsabilidade, tam-
bém, minha consciência cristã, eu jamais fiz aquilo que não era justo fazer. E o professor José de Macedo
sempre me considerou e eu o considero um amigo, um irmão, o diretor da escola de um dos momentos
mais felizes que eu tive na vida de eu exercendo professor na Escola Técnica Federal da Bahia, hoje IFBA.

A escola é um marco importante no contexto da sociedade civil da Bahia. Essa escola é referência
do ensino Técnico na Bahia e no Brasil, tem ela cumprido a sua missão de ensinar aos jovens desse
Estado que a escolha da profissão é a coisa mais importante da vida, quando disse Pascal, duma frase
que era gravada no contexto dessa escola há muitos anos, no lugar especial tinha essa frase: ‘A coisa
mais importante da vida é a escolha da profissão’, Pascal. E nesta dinâmica desta frase, a escola cumpriu
a sua missão grandiosa neste Estado, e continua firme, ponta, sendo indicada como padrão de ensino
técnico-profissional e hoje de ensino superior no estado da Bahia.

Ângelo Cardoso

Seu primeiro contato com a instituição data de fevereiro de 1939, quando não tinha nem comple-
tado 10 anos de idade. Cursou o primário e ginásio, concluindo seus estudos no Lyceu Industrial de
Salvador em 1947. Formou-se em mecânica e foi trabalhar no Conselho Nacional de Petróleo. Em 1954,
foi trabalhar na Petrobras e dois anos depois se tornou professor de mecânica na então Escola Técnica
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de Salvador. Seu vínculo com a instituição permaneceu até 1999, quando se aposentou ao completar 70
anos.

— Eu comecei como estudante, no primeiro ano primário, em 1939. Fui para o segundo ano, quando
chegou no terceiro ano, fiz um rodízio nas oficinas, em todas as oficinas, era uma rodízio que se fazia
para ver em que melhor se adaptava. Então, eu fiz esse rodízio e me adaptei em mecânica. Fiquei como
mecânico.

No ambiente da escola tinha uma disciplina. Tinha uma caderneta, cada aluno tinha uma caderne-
ta, que ele, ao chegar na escola, colocava numa caixa que tinha na portaria com os dizeres das turmas,
1º ano “A’, 1º ano “B’, 1º ano “C”. Como tinha muitos alunos, tinha uns três, quatro 1º ano, dois 2º ano
e assim sucessivamente. Nós colocávamos a caderneta ali, que era prova da frequência, para o aluno
apresentar em casa quando ele fosse para escola. E tinha um carimbo: “compareceu”. E o elemento que
tomava conta disso era Antônio Ribeiro, é que era o porteiro responsável por isso. E eu desacertei
porque ele era de Santo Amaro e meu pai também, de forma que, quando eu fazia qualquer estripulia lá,
ele dizia: o senhor só entra aqui amanhã com seu pai, aí eu já sabia que o “couro ia comer”. Daí, eu fui
correndo as oficinas e fiquei em mecânica; fui até a quarta série de mecânica. Eu comecei a fazer o curso
técnico, mas só fiz o primeiro ano, depois, eu fui para o Colégio Central fazer o científico. Quem queria
ser engenheiro ou geólogo, entre outros, era o científico, quem queria ser advogado, era o curso clássi-
co, lá no “Central” tinha o clássico e tinha o científico e as matérias eram adaptadas de acordo com a
especialização que a pessoa queria, se era para ser engenheiro, se era para ser advogado.

Só se admitia meninos na escola. Aluna começou a admitir no curso técnico, nos três primeiros
que a escola teve. Foi Edificações, Mecânica e Química. Foi introduzido o curso técnico lá em 1945. Eu
ainda me lembro que em 47 teve a formatura, a formatura foi ali embaixo, onde tem a sala dos profes-
sores, aquilo era um salão enorme, que era o lugar da comida que a escola dava. Dava café da manhã,
almoço ao meio-dia e dava uma merenda à tarde, o aluno passava o dia todo lá, fechado, trancado, tinha
nada de sair não. Não saía mesmo, era obrigado a aprender. Tanto assim, que lá levou o apelido de
‘escola do mingau’, ficou muito falada a escola do mingau, que dava mingau mesmo.

Quando me formei em 1947 fui trabalhar no Conselho Nacional de Petróleo. Eu era funcionário.
Era federal o Conselho Nacional do Petróleo, eu trabalhava de fresador, na parte de manutenção, a
minha máquina era a fresa, eu era fresador. Era específico, porque tinha torneiro, tinha diversas máqui-
nas, mas eu trabalhava, exclusivamente, como fresador. Porque eu já levei para lá, porque naquela época
os funcionários do Conselho Nacional do Petróleo era mais esse povo brabo, vamos dizer assim nesses
termos, o pessoal de Santo Amaro, de Cachoeira, o pessoal de engenho, e eu fui com conhecimento
relativo, inclusive cálculos de engrenagem eu fazia, então, eles ficavam admirados comigo. Tanto assim,
que eu peguei logo uma efetivação, que o pessoal lá entrava como pessoal para obras, era a designação,
depois é que era efetivado. Eu entrei e levei somente seis meses como pessoal para obras, aí veio minha
efetivação porque não quiseram me perder. Aquela turma de engenheiros que me via calculando, então,
me efetivou logo. E em 54 foi instituída a Petrobras. Eu ainda trabalhei dois anos pela Petrobras. Eu fui
lá para escola em novembro de 56, dia 16 de novembro, eu estava com a apresentação para levar para
escola.

Fui admitido na escola através de uma transferência. Fui transferido do Conselho Nacional do
Petróleo para a escola, em 1956. Lá na escola que eu fui estudando, estudando, me tornei professor, fiz
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até universidade depois de velho. Fiz a UNEB, eu tenho os diplomas aí. Me formei em Mecânica. Porque
veio uma ordem do Ministério que só podia ensinar quem tivesse curso superior, então, a escola
regimentou aquele povo todo, para não perder porque o pessoal já estava ensinando […]. Foi um curso
de três anos, então, eu recebi o diploma, nós recebemos o diploma como livre docência, licenciatura
plena, eu tenho o diploma de licenciatura plena.

Eu ensinava a prática da mecânica, a teoria de mecânica, que era a tecnologia de mecânica e o
desenho técnico de mecânica. Quer dizer, o aluno para fazer uma peça tinha que fazer o desenho e tinha
que dizer de que aquela peça se compunha, se era de rebaixo, se era de rosca, quer dizer, tudo no
desenho, era um negócio específico mesmo, não se fazia, assim, a vontade: me faça essa peça aí, não.
Tinha que ter o desenho e as aulas de tecnologia. A tecnologia era dirigida àquela peça, que cada peça
tinha uma tecnologia diferente.

Fazia até peça particular para ganhar dinheiro. Josias Seixas fazia muito. Agora, tem boca de lobo
de ferro que tem escrito: Escola de Aprendizes Artífices da Bahia. Na cidade aí, quem desce o Paiva,
chegando na Estrada da Rainha, tem uma boca de lobo, quando eu passo lá, fico olhando: Escola de
Aprendizes Artífices da Bahia, Josias fazia muito isso lá, muito mesmo na fundição. Que a fundição lá,
era fundição de alto forno, fundia duas, três toneladas por fundição, a fundição era de quinze em quinze
dias. Era muito trabalho, agora é que não se faz mais nada lá. Mas, naquela época se fazia muita coisa
mesmo.

A escola participava de desfiles, comemorações cívicas e desportivas. A participação era frequente
mesmo. Todo feriado, tinha uma parada: Dois de Julho, Sete de setembro, tudo tinha parada e a escola
era tida como, digamos assim, como militar, que nós tínhamos uma farda com boné, com tudo; farda
com botão dourado e, então, a gente participava, Dois de Julho, tudo. Eu participava da banda marcial
da escola quando eu era aluno. Os professores não participavam. Os professores, só dois que eram
responsáveis pela banda. Lá já teve banda de música, na escola. E essa banda marcial era preparada.
Naquele tempo, o aluno queria mesmo participar da parada, das paradas escolares. Eu tocava surdo, eu
ficava tão contente com a parada porque ia vestir a farda, que não tomava café nem nada, perdia a fome,
perdia tudo. Quando chegava lá na escola, Antonio Cavalcanti, que era o chefe da banda, ele dizia: “tá
todo mundo aí de café tomado, tá?” Porque o regime vai ser duro. - Você tomou café? Eu disse tomei,
porque eu tocava surdo. Quando chegou na Lapinha, no Dois de Julho, aquele calor terrível, a farda
abotoada até em cima, eu desmaiei, desmaiei de fome; eu fiquei tão contente que nem quis tomar café
em casa, nem lá. Que, independente da pessoa tomar café em casa, chegava lá, tinha que tomar mingau.
Desmaiei, ainda me lembro que me levaram para aquele hospital que tem ao lado da Igreja da Lapinha,
uma casa de saúde, me levaram pra lá, me deram café e eu voltei já tocando de novo. Eu desmaiei de
fome mesmo.

No que se refere às transformações ocorridas na escola, para mim, aprendizagem, principalmente
aprendizagem técnica, não melhorou, pelo contrário. Na minha época, os alunos de mecânica, da última
série, faziam máquinas, faziam maquinas mesmo. Distribuíam-se as tarefas entre os alunos de mecânica
e cada um fazia uma peça e montava uma máquina. Eu mesmo fiz umas peças para a escola de São Paulo.

Isso varia muito, isso varia porque o Ministério, de vez em quando, muda o sistema, passa para um
outro sistema, outra avaliação. A avaliação do curso primário era a avaliação com essas matérias, Ciên-
cias, Geografia, História do Brasil e essas matérias, no curso técnico, saíram porque no curso técnico só
se dá matéria referente aquele curso, não dá mais negócio de Geografia, nem Física, nem nada; Química,
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só no Curso de Química. E o ensino, para mim, na minha visão, na minha ótica, o ensino, quando era
Escola Técnica Federal da Bahia, era mais eficiente, era um ensino muito mais eficiente, depois, foi
mudando, passou a CEFET e não se fez mais nada, só fazia uma bobagemzinha, uma limagem na peça,
um torneamento simples, mas antes o ensino era específico; uma máquina de descascar vime, a gente
fazia a máquina, era uma máquina mesmo. A escola, um setor, precisava de uma peça, então, ia ao aluno
e o aluno sabia fazer aquela peça e se trabalhava com micrômetro, paquímetro, hoje em dia, eu acho
que nem se usa mais isso, eu acho que não se usa se não se faz mais nada.

Antigamente, o ensino era mais eficiente e era mais dirigido àquela profissão, você vai trabalhar
nisto aqui. Haja vista que, quando implantaram o ensino industrial, os ônibus chegavam, no fim do ano,
lá na escola e paravam na frente para pegar os alunos diplomados para levar, quando tava na implanta-
ção do curso técnico, parava na frente o ônibus mesmo especial pra levar para o Pólo. […]

Intensificou mais quando já era Escola Técnica. Quando era Escola Técnica, que coincidiu com a
implantação de Aratu, do Centro Industrial. […] e, inclusive, tinha um setor que funcionava nesse senti-
do, entre o mercado de trabalho e a escola. O mercado de trabalho pedia: eu quero tantos alunos, as
identificações, a escola tinha um levantamento e indicava os alunos.

Desenvolvíamos atividades para a comunidade também. Era o seguinte, associações de bairro.
Aqui mesmo em Saramandaia, […] através da associação de lá que pediu para Secretaria de Educação do
Estado, então, a Secretaria indicou a escola e eu fui dar o curso de serralheiro.  Eu dava curso a marinha,
dava curso ao exército, era uma turma, assim, de quinze alunos, uma equipe de quinze alunos, dava
curso à noite pra não prejudicar o ensino normal, o ensino diário e recebia por fora também, a marinha
me pagava, o exército me pagava. Eram cursos especiais, conforme chamavam.

Essa escola tem uma importância muito grande: o que eu acho de mais importante é, quando eu
estou em algum lugar, vem um e diz: “professor!” Eu fico sem saber quem é. “Não está lembrado de
mim, não?” eu digo: não! Sou eu para diversos, agora, de fora pra mim é muito mais prático. Isso é uma
satisfação que eu tenho. Estou lá na ilha, sentado na porta, passa um: “professor! Não se lembra, não?
Eu fui da década de setenta, da década de oitenta”, quer dizer, eu não me lembro mais.

Mas, de qualquer forma, para mim, eu não sei se é porque eu sou daquela época, pra mim, a escola
daquela época era melhor, era mais aproveitada. Mas, como as coisas mudam, a tecnologia muda, o
progresso é bem diferente. Hoje o progresso vem de uma maneira que está passando um garoto aí na
escola que não respeita ninguém, quer dizer, tudo isso é o progresso que vem chegando.

Lá na escola mesmo, dois professores conversando, aluno não encostava de jeito nenhum, a não
ser que ele chamasse: ‘quer falar comigo?’ Mas dois professores conversando, o aluno ia pra lá? Então,
não era! E, hoje em dia, está uma liberdade danada! Lá, os alunos me chamavam de professor, depois
eles passaram a me chamar Ângelo; “Ô Ângelo, você viu aqui o negócio?! Você viu o jogo de ontem do
Bahia?” assim! Quer dizer, a coisa muda. Cansei de botar aluno para fora da sala quando ele chegava lá
com a camisa do Bahia ou do Vitória, eu dizia: a camisa da escola essa é? “Ah, o senhor não viu ontem,
não?!” eu dizia: pode sair e botar a camisa da escola. Botava para fora mesmo. Pode sair e botar a camisa
da escola. Na minha sala, aluno ia sentar na cadeira e botar os pés para cima? Então, não era! Eu dizia:
Ó, a cadeira tem quatro pés, é para ficar os quatro pés apoiados no piso, mesmo porque a cadeira pode
arrebentar e quebrar os pés e, para o ano, tem outros alunos que querem aprender, num instante eles...
e a razão era essa quando- porque eles estavam no corredor, porque tinham feito alguma coisa errada-
diziam: ‘vá fazer isso na sala de Ângelo!’ Quer dizer, porque eu impunha. Quando chegou em 99, eu caí
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fora. E agora deve estar pior. Deve estar pior o respeito ao mestre. Também, tinham professores que
davam lugar pra isso; professor ia de camisa decotada e sentava na carteira dele para dar aula para os
alunos. Aluno, comigo, não fumava na sala de jeito nenhum. Não fumava, não. Quer fumar, saia com seu
cigarro, quando acabar, você volta. Quer dizer, era um regime duro, baseado no meu princípio que,
nessa parte, eu fui conservador, que meu pai me dava uma dureza danada, e eu gostei porque aprendi
muita coisa. Meu pai era mestre-de-obra, todas as férias ele me levava para a obra, eu não ficava para
jogar bola nem empinar arraia, não. Todas as férias: “já deu férias lá?” ‘Ainda não’. Eu conseguia enrolar
uns três dias, assim, ou dois, porque depois ele dizia: “não deu férias?!” aí eu dizia: já, já deu. Deu hoje.
Aí, ele me levava para obra. Hoje em dia, eu estou satisfeito. Aqui, nesta casa, o modelo dessa casa, eu
fiz projeto, eu fiz tudo aqui. Tudo aqui nessa casa eu fiz. A de lá da Ilha a mesma coisa. Do princípio que
eu tinha não só com ele, mas do princípio lá de Edificações, que eu levei um ano lá na escola, quer dizer,
eu aproveitei a exigência dele, aproveitei. Hoje em dia, eu faço tudo de construção, só não faço mesmo
é serviço de pedreiro, mas essas grades todas quem fez fui eu, tudo isso aí. Essas grades de proteção
tudo quem fez fui eu.

Almir Costa Souza Filho

Ingressou no colégio em 1961 e formou-se em 1971 no Curso Técnico de Edificações. Em 1972,
ingressa na escola no cargo recém-criado de Assistente de Ensino. Em 1982, após ter concluído o Ensino
Superior, torna-se professor da Escola Técnica Federal da Bahia. Exerceu os cargos de Chefe do departa-
mento de Planejamento e Obras, Chefe do Departamento de Administração, na UNED de Valença, entre
outros. Atualmente. Permanece lecionando, configurando o professor mais antigo em exercício.

— Entrei como aluno, vim trabalhar aqui por solicitação do meu professor de Projeto, o professor
Ramiro Herculano da Fonseca. Na época, tínhamos estágio, então, eu fiz o meu estágio do Curso de
Edificações, eu tirei o Curso de Edificações aqui, e também eu dava aula prática de Tecnologia das
Construções no canteiro de obras, juntamente com o professor Erundir Duarte, depois eu deixei de
ensinar, fiquei somente como administrativo, me formei na universidade, fiz a ascensão funcional para
arquiteto, daqui da escola, e fiquei trabalhando como administrativo. Em 1982, eu voltei a ensinar,
então, fiquei como administrativo e como docente. Depois, em 1994, já com a escola como CEFET e
abrindo novos campi no interior, eu fui trabalhar na unidade de Valença como Chefe do Departamento
de Administração, onde fiquei, mais ou menos, uns cinco anos, depois passei a diretor da unidade,
fiquei mais seis anos lá e voltei pra cá e estou, apesar de já estar com o tempo para me aposentar ....

Esta escola tem toda importância pra mim, aliás, na minha vida é a importância, eu devo tudo a
esta instituição. Nunca trabalhei em outro local, sempre trabalhei aqui. Então, tudo o que eu tenho,
tudo o que eu sou, eu devo a Escola Técnica, ao CEFET e ao Instituto. Não tenho outra coisa a dizer a
esta instituição senão muito obrigado.

Quando ingressei como aluno, a escola era bastante pequena, com poucos recursos, recursos
limitados, uma gestão um pouco fechada, um pouco antiquada, tanto que, quando eu formei, ainda na
gestão do professor Walter Orlando d’Oliveira Porto, houve intervenção e em 1972 eu vim trabalhar na
gestão do interventor Gabriel Gonçalves Sena e Silva, foi quando houve uma profusão, um avanço, não
só no aspecto pedagógico, também como no aspecto físico, com a construção de vários laboratórios e
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salas especiais. E, por eu trabalhar no setor de construção, eu vim trabalhar aqui, no Departamento
Técnico. Eu era responsável pelo Departamento de Planejamento e Obras, ficava ao meu cargo toda essa
parte da projetação e da construção dos laboratórios. Então, nós tivemos a construção do Laboratório
de Química, do Laboratório de Física, que não tínhamos, terminou-se a construção do canteiro de
obras, o Pavilhão de Eletrotécnica, também, que não tinha suas divisões; em síntese, toda a escola
sofreu uma grande transformação, um avanço fabuloso. Eu diria que, nesse período, foi um período
muito áureo para a instituição, quando nós tivemos uma modificação, inclusive na questão pedagógica.

Agora, com relação aos professores, os professores de alto nível, não só do período que eu estu-
dei, como depois quando eu vim trabalhar aqui, os professores de alto gabarito. A parte administrativa
era um pouco travada porque o que existia era uma não valorização, acho que a mente, a cabeça das
pessoas, sempre pensando que, por ser uma instituição de ensino e ter o ensino como fim, não cuida-
vam, não valorizavam os administrativos, que é atividade meio, então, os administrativos ficavam meio
que relegados, era um pouco difícil, e essas pessoas também não se sentiam com grande envolvimento
na instituição; então havia esta preocupação. Depois de algum tempo, com a criação da associação, a
criação do sindicato, do qual eu participei como presidente da antiga ASETEFEBA. Dessa minha gestão,
nós tivemos oportunidade e eu como o presidente da associação que chamou aqui pra escola o CDP, que
é o Conselho Deliberativo Permanente do FENASEF, antiga Federação Nacional, e fundamos aqui o sindi-
cato. Fundamos o sindicato nacional, esse SINASEF de hoje, nós fundamos aqui e também fundamos a
Sessão Sindical que hoje está aí na instituição um pouco relegada, um pouco, digamos assim, os cami-
nhos, os rumos, não são mais aqueles que nós defendíamos, mas se as pessoas querem assim, pensam
desta forma.

Eu tenho muita história para contar sobre a escola, então, eu diria que quando eu comecei como
administrativo, as provas eram feitas, ainda, em mimeógrafo a tinta, passamos já a trabalhar com máqui-
nas Off Set e eu fui um dos primeiros, aliás, o primeiro a fazer todos os desenhos das provas do exame
de seleção da escola. Fazia-se aqui, depois, com o tempo, foi crescendo o número de candidatos, teve
necessidade de contratar uma firma especializada. Mas, então, era feito como um exame de seleção,
deste mesmo modo que está aqui hoje.

Os alunos aqui ingressavam, na época era o sistema anual, nós tínhamos o curso na seriação anual,
durante três anos e mais um período de estágio que se estendia por 1.440h de estágio, realmente era
um estágio bastante extenso, mas muito profícuo e muito importante para a formação técnica.

Nós tínhamos aula por turno. Normalmente, o curso técnico era no turno da manhã, havia aulas no
turno da manhã. Tinha algumas aulas no turno oposto, às vezes de laboratório, aulas práticas, mas o
período era o período matutino. Era muito bom, não era muito grande, não tinha muitos alunos, na
minha época mesmo, só tinha uma turma de ingresso no Curso de Edificações, então, a gente conhecia
quase todos os alunos. Nós tínhamos os cursos de Edificações, de Estradas, o Curso de Mecânica, o
Curso de Química, Curso de Eletrotécnica; nós tínhamos poucos cursos, mas com bastante trabalho,
bastante produção, havia muita produção.

O curso mais procurado no período era o Curso de Edificações, por ser na área de construção civil,
é um curso que sempre está presente. Quando tem algum problema de crise, que a indústria da constru-
ção fica um pouco parada, ele fica um pouco para baixo, mas quando tem um crescente, ele tá aí. Agora,
à época, um dos cursos que teve bastante aceitação foi o Curso de Química porque neste período estava
tendo a criação do Pólo Industrial de Salvador, da Bahia; então, a procura pelo Curso de Química era
muito grande. Então, os cursos mais procurados eram de Edificações e Química.
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Quando eu estudava aqui, nós, o corpo discente, éramos da classe média, classe média baixa, o
curso não tinha essa procura que tem hoje. Então, as pessoas estavam aprendendo a conhecer os cursos
industriais, então, a clientela era muito mais classe média, classe média baixa porque era um curso de
qualidade, formação de qualidade, e que dava a opção de, assim que formado, você arranjar emprego.
Mas com o desenvolvimento, com o conhecimento desses cursos, passou-se a ter uma clientela de
classe média alta e classe alta, alunos inclusive que tinham carro. Poucos professores tinham carro, não
eram todos os professores, porque na época, também, carro não era tão baratinho como é hoje, não.

As atividades esportivas e culturais aconteciam com frequência e existia incentivo. Tinha os jogos
inter-colégios, que os alunos aqui participavam, viajavam, tinha os cursos de coral, de teatro, os meni-
nos viajavam. Eu nunca viajei, mesmo porque não podia me dar a esse luxo de estar viajando porque
trabalhava, mas os outros colegas viajavam muito. Então, existia um incentivo muito grande por parte
da instituição pra integrar e fazer com que todos os alunos participassem. Como professor, nós tínha-
mos aqui a Semana de Cultura, a Semana de Tecnologia e havia um movimento muito grande, havia um
movimento muito grande nessa área.

No que se refere a atividades de extensão, a escola sempre foi muito fechada. Eu penso que, por
ser uma escola de cursos profissionalizantes, industriais, e as pessoas não estarem muito voltadas para
a indústria, não havia essa interação com a comunidade circunvizinha, com as pessoas daqui do bairro;
tudo era muito voltado para a indústria. A escola era um pouco fechada, eu diria, era fechada pro bairro.
Agora, era uma escola muito valorizada, era uma escola vista com muito bons olhos pela comunidade,
mas não tinha uma participação muito mais efetiva dentro da instituição.

Quando eu formei aqui, em 1971, foi a última diretoria antes da intervenção. Então, o processo da
intervenção não teve muito questionamento por parte dos alunos, mesmo porque nós vivíamos um
período, na década de 70, era um período meio conturbado, ainda muito de repressão, apesar de ter
alguns alunos, de outras instituições, mas nós tivemos sempre aqui um pouco afastados. O curso, por
ter esta característica profissionalizante, a gente tinha uma visão muito mais aqui quase que de indús-
tria mesmo, a gente vinha aqui com característica para estudar, para se formar, para se empregar. Então,
apesar de ter muitos alunos politizados, nós não tínhamos, nessa época, o grêmio estudantil, que era
controlado pelo Governo, tinha um coordenador no grêmio estudantil, então, esse cara controlava com
mão-de-ferro e não permitia muitos arrobos políticos por parte dos estudantes; então, era meio compli-
cada essa participação. Então, a intervenção deu-se tranquilamente, muito embora esse primeiro
interventor fosse militar, segundo diziam. Muito rígido, então, exerceu uma intervenção com bastante
rigidez, com mão-de-ferro, mas, por outro lado, também permitiu uma interação. Eu acho que naquele
momento era necessário que tivesse essa rigidez para que colocasse a instituição no bom caminho, eu
diria que foi um bom interventor, muito embora fosse um pouco intempestivo, explosivo, mas foi um
bom interventor. Daí, tivemos mais um outro interventor, professor Nazir Ribeiro Fragoso, apagado,
acho que não somou, não acrescentou nada à instituição. Depois, nós tivemos um diretor indicado pelo
governo, nós não tínhamos eleição, não tínhamos escolha, nada disso, e esse diretor levou aí durante
doze anos na instituição, só sendo nomeado, sendo nomeado, pelo governo por influência política, até
quando nós fizemos, aí sim já há a participação dos alunos, juntamente com o corpo administrativo e
docente, fizemos um movimento e conseguimos mudar a direção da escola.

Não era muito comum você ter um movimento maior dos estudantes nessas discussões relativas às
transformações na instituição como eleições, mudanças curriculares, não. Tinha dois ou três que se
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interessavam porque estavam mais preocupados com a formação como todo, mas a grande maioria
aceitava aquilo de uma maneira tranquila, mas havia alguns alunos que buscavam esta discussão. Mas
como eu disse antes, era fechado. A mentalidade das pessoas era uma mentalidade autoritária, então
não se permitia que se discutisse, a gente não tinha muito espaço em volta do aluno para grandes
discussões. Era uma outra realidade, era outro estilo de ensinar, que não é como hoje, essa coisa mais
democrática, mais livre, mais de conversação entre professores e alunos; existia um autoritarismo em
sala de aula inquestionável. Então, era meio difícil, muito pouco; o grêmio tentava, mas sempre tinha
resistência maior, então não tinha um movimento estudantil muito grande.

Desse modo, a mudança no critério de eleição para diretor na instituição foi resultado das reivin-
dicações dos corpos docente e técnico-administrativo. Porque depois de doze anos de uma direção
ditatorial, de uma direção que manipulava todas as coisas, inclusive cargos, para beneficiar parentes e
tudo mais, nós, técnicos administrativos e docentes, sentimos a necessidade, à época, nós éramos
regidos por uma legislação de escolha de diretores, a portaria 715, se não me engano, que estabelecia
uma escolha de nomes por parte da comunidade e que o Governo iria escolher dentre esses nomes que
foram içados pela comunidade e escolheria o diretor e, à época, houve uma resistência da direção
tentando manipular de modo a não permitir esta consulta na comunidade, então, isso gerou protesto,
mesmo porque já se sentia de toda a sociedade (e aqui era uma sociedade, professores, administrativos
e alunos) em querer  buscar gerir os seus destinos, participar muito mais da discussão. Então, esse
fomento para essa participação eclodiu de uma maneira fantástica. Nós conseguimos mudar, colocar o
diretor escolhido pela comunidade. E eu tive oportunidade, depois, também, de participar do processo
de eleição, juntamente com mais dois colegas, professora Aurina e o professor Elias Ramos, fizemos
parte de uma chapa, nossa chapa chamava-se ‘Mutirão’. Tive que participar, não por interesse em ser
diretor, mas porque eu era presidente da associação e tinha que estar à frente do processo. Foi bastante
interessante.

Esse processo teve consequências importantes, pois toda mudança em que você faz com que a
comunidade participe, você envolve essa comunidade nos destinos da instituição; você faz essa comuni-
dade participar, efetivamente, de todo o processo. Então, se a gente luta, escolhe, elege um represen-
tante, nós temos participação nisso. O que não pode é escolher e depois cruzar os braços. Mas eu acho
que foi um reflexo positivo, na medida em que a gente sentia na obrigação também de cobrar, já que nós
tínhamos colocado lá. Agora, a grande maioria elege para poder pegar as benesses, esse que é o maior
problema de um determinado grupo existente ainda na instituição. Mas eu prefiro não me prolongar
nessa discussão política.

Ao longo dos anos, como aluno e professor, a Rede Federal e as Escolas Profissionalizantes vêm
sofrendo uma modificação. Nós tínhamos cursos profissionalizantes, cursos dirigidos à indústria, de-
pois começamos a modificar esses cursos também. Então, houve um avanço, houve um crescimento
muito grande, e eu diria também que a mentalidade das pessoas também foi modificando. A escola é
uma outra. Hoje, o instituto não é mais aquela Escola Técnica que eu ingressei como aluno e comecei a
trabalhar, é uma outra instituição, é uma instituição grande; nós tínhamos somente a sede Salvador,
hoje nós temos esta instituição multicampi, em todo o Estado da Bahia; então, é uma outra instituição,
os cursos foram mudando com a tecnologia, criando novas áreas de trabalho e novas áreas produtivas,
nós também fomos mudando.

A escola é uma outra instituição, tanto neste aspecto como no aspecto político também; no aspec-
to político houve toda uma modificação. A gente pode dizer que, hoje, nós temos uma instituição que



157

Histórias individuais tecendo a história do Instituto Federal da Bahia

a gente participa dos destinos, que a gente escolhe os nossos representantes, sem aquela interferência
que existia no governo, em a gente fazer uma simples escolha e o governo determinar muitas vezes até
por processo de interferência política. O que eu vejo é que, muitas vezes, ainda existe um processo de
escolha de cargos sem levar em consideração o conhecimento, a experiência. As pessoas não escolhem
pessoas para um cargo, entregam cargos às pessoas do seu grupo político, grupo de amizade, então,
isso ainda é um problema sério na instituição porque as capacidades são relegadas em função desse tipo
de coisa.

Mesmo existindo esses problemas, o Instituto é referência. No Estado da Bahia, sem dúvida algu-
ma. Não só pela qualidade dos seus profissionais como também por esses profissionais que ela coloca
no mercado de trabalho.

Do ponto de vista da formação dos jovens, a instituição tem uma importância fundamental, é de
grande importância mesmo. Do ponto de vista de geração de extensão, eu ainda acho um pouco incipiente.
Eu acho que a escola ainda está um pouco fechada em relação a isso. Nós não temos grande participação
da escola na comunidade. O IFBA tem cumprido o seu papel de uma maneira fantástica.

Falar da Escola Técnica, que me formei, falar da Escola Técnica, CEFET, Instituto, para mim, é
muito gratificante, pra mim é algo que, apesar de não gostar de dar entrevista, mas quando a gente
começa a falar daquela coisa que a gente ama, que tem consideração, a gente até esquece da situação
que está colocando a gente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder externar toda a minha
paixão, todo o meu amor por esta instituição. Só tenho a agradecer a vocês.

Jane Ribeiro

Hoje com 85 anos, entrou na Escola Técnica de Salvador aos 20, na gestão de Ericsson Pitombo
Jaciobá Cavalcanti. Sua vida profissional na Escola foi como bibliotecária, embora tenha conseguido a
vaga através de um concurso para docente. Jane manteve vínculo por pouco mais de cinco anos, mas
imprimiu mudanças que provocaram marcas profundas na instituição.

— A data exata de ingresso na instituição eu não me lembro. Eu fiz concurso para escola como profes-
sora e tirei segundo lugar no concurso; no primeiro lugar, ficou um ex-aluno do colégio. De modo que
ele ficou em primeiro lugar, como só tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar e desisti de insistir...

Quando soube da mudança de direção da escola procurei o Dr. Ericsson, apresentei-me, dei-lhe
meu currículo e trocamos ideias sobre o contexto da educação de modo geral.

Ficou então de telefonar-me para marcar uma segunda entrevista em decorrência da qual fui no-
meada bibliotecária. Estava, coincidentemente, terminando o 2º curso livre de Biblioteconomia patroci-
nado pela Biblioteca Pública da Bahia ministrado sob a coordenação da bibliotecária Dr. Bernadeth Sinay
Neves, recém chegada de outro curso de especialização nos Estados Unidos.

O meu primeiro contato com a biblioteca da escola foi decepcionante... não era nada mais que
coleções de livros amontoados em armários fechados e envoltos por teias de aranha e o acervo era
constituído de livros de assuntos que nada tinham a ver com os objetivos dos cursos ministrados na
Escola.

Minha primeira providência foi a limpeza e arrumação desses livros. Em seguida, providenciei,
junto a diretoria, a compra de livros sobre temas e objetivos relacionados à vida da Escola e mais
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biografias de figuras de brasileiros de destaque na vida econômica do Brasil tais como Luís Tarquínio,
André Rebouças, Mauá, cujos retratos, pouco a pouco, foram introduzidos nas salas de aula como patronos.

Em mais ou menos seis meses, consegui classificar e catalogar os livros já existentes ou recém-
adquiridos e dar inicio ao funcionamento do serviço de empréstimo. Só não troquei os armários por
estantes abertas de livre acesso por falta de verba e também receio de desvio de exemplares, já que não
havia ainda uma conscientização do dever de devolução dos livros.

Despertar o movimento e o interesse pela biblioteca foi lento, muito lento. De início, poucos a
procuravam, apesar do trabalho de divulgação e motivação à leitura. Com os cursos de 2º Grau, pouco
a pouco, foi melhorando, mas, durante os primeiros meses de trabalho na Escola, percebi a necessidade
de um serviço de orientação educacional para modificar e incentivar um trabalho mais efetivo.

Não perdi tempo. Fui ao Diretor e prontifiquei-me a elaborar um projeto baseado em livro recém
editado sobre a nova função que acabara de ser editada pelo Ministério da Educação e a mim enviada do
Rio por um irmão, técnico em educação, no Rio de Janeiro.

Uma vez autorizada, elaborei o projeto, que foi aprovado, e logo dei início a pô-lo em prática, de
forma voluntária, sem pretensão financeira. Tudo faria por amor e entusiasmo à causa da educação e
respeito aos jovens adolescentes desestimulados e carentes.

A deformação do sistema educacional da escola era evidente, antiga a necessidade de reformulação
urgente, urgentíssima. Além disso, era preciso apoiar o novo diretor revestido de grande preocupação,
de boas intenções e idealismo. De nada adiantaria desenvolver a biblioteca sem leitores motivados e
capacitados a usar a biblioteca.

A minha primeira iniciativa foi relativa à questão de disciplina e valorização do alunado por profes-
sores e funcionários. Os professores, absorvidos pelo essencial de suas funções – dar aulas – deixavam
a disciplina e orientação dos alunos a cargo dos inspetores de disciplina que, sem o devido preparo,
davam, geralmente, um sentido coativo às suas funções. Entre eles e os alunos havia competição, pre-
conceito e sérias divergências.

Conversei com o diretor sobre o assunto e sugeri o afastamento de dois deles (os menos prepa-
rados) para a atribuição e aproveitá-los em funções administrativas. A um deles foi dada a responsabili-
dade de organizar o almoxarifado para controle de material escolar fornecido pela escola a professores
e alunos. O outro requisitei para trabalhar, como meu ajudante na biblioteca, ficando a seu cargo o
trabalho de desdobramento das fichas de catalogação, organização dos arquivos e o serviço de emprés-
timo.

Desse modo, me sobraria tempo para tocar o projeto para frente e assumir a responsabilidade da
orientação dos alunos através de:

a) Entrevistas com alunos para aconselhamento e orientação.
b) Entrevistas com pais ou responsáveis pelos alunos
c) Ação pessoal, direta ou indireta, junto aos professores.
d) Eleição de líderes de classe
e) Acompanhamento com reuniões dos lideres
f) Criação de um Círculo de Estudos para os alunos (uma espécie de grêmio) com reuniões

quinzenais.
g) Reativação do jornal escolar “O Aprendiz”, há muito não editado.
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h) Ativação da caixa escolar para fornecimento de uniformes e passes para transporte
i) Orientação sexual, com a colaboração do educador Professor Gerson Simões Dias – professor

de música e organizador do coral dos alunos.

Dr. Ericsson tomou medidas muito boas e visando a valorização do alunado.

a) Inicialmente, limpeza geral da Escola: faxina, pintura, restauração dos sanitários etc.
b) Contratação de servente para limpeza geral e conservação do prédio sob a coordenação de

uma faxineira (mulher).
c) Nomeação de dois novos funcionários para a secretaria, ambos concursados pelo DASP.
d) Criação de gabinete médico e de enfermaria.
e) Criação de serviço odontológico e nomeação de dentista para assistência aos alunos.
f) Organização dos currículos para o 2º grau (cursos técnicos).
g) Nomeação de professores para as diversas disciplinas da nova grade curricular.
h) Aplicação dos programas estabelecidos pela Divisão de Ensino Industrial.
i) Total de apoio ao projeto de Orientação Educacional.

Com essas e outras providências, o número de reprovações foi decaindo a cada ano e a fluência de
candidatos à Escola técnica foi cada vez maior. Com larga visão pedagógica administrativa e absoluta
honestidade, desenvolveu, sobremodo, o ensino técnico industrial, adquiriu a admiração dos professo-
res e funcionários da Casa. Paralelamente, foi diminuindo a ostensividade proferida no início da gestão.

O trabalho de Orientação vocacional limitou-se a algum esforço nas sessões do Círculo de Estudos
como apresentação de trabalhos dos alunos sobre as grandes ações da História Industrial e econômica
do País e a colocação de fotografias de grandes fábricas nas diversas oficinas. Ex.: Fábrica Nacional de
Motores, Plomb Company, Ford e alguns outros que já não as tenho na memória.

Outra iniciativa nesse sentido foi a organização de um álbum sobre a Escola com fotografias de
professores e alunos nas oficinas em plena atividade e dos demais setores do colégio.

Houve dificuldades em certas iniciativas como, por exemplo, a reativação do jornal com a colabo-
ração dos alunos; o grande obstáculo foi o despreparo redacional dos alunos de nível secundário, pois a
legislação do ensino para este nível não exigia a conclusão do curso primário para matrícula dos candi-
datos. Desse modo, o número de colaboradores do 1º grau era pequeno. Daí a iniciativa de dar aulas
eventuais a grupos de alunos para correção dos textos escritos.

Outra dificuldade, a princípio, foi estabelecer a coordenação de objetivos comuns entre os profes-
sores. Outra, a escolha dos líderes. Os alunos geralmente elegiam, não líderes, mas alunos “bonzinhos”,
“mais estudiosos”, “bem procedidos”, mas sem capacidade de liderança e ascendência sobre a classe. O
falso critério de escolha dos líderes resultava muitas vezes, quase sempre, em incapacidade para a
função.

O êxito do projeto, claro, exigiu de minha parte muitas horas extras de trabalho impulsionado
pelo meu entusiasmo jovem e crena na importância social da educação, daí estender a minha presença
na escola diariamente até as 18 horas.

Cumpre-me primeiramente considerar o apoio da Direção e a colaboração dispensada por alguns
professores e funcionários, dentre os quais cabe-me ressaltar os nomes da Prof.ª Marieta Gomes, do
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Prof. Luís Oliveira Santos, professor da Oficina de Tipografia, do Prof. de Desenho Eduardo Lemos
Rodrigues, responsável pelas ilustrações do Aprendiz e do Prof. Gerson Simões Dias, responsável pelas
entrevistas sobre educação sexual. Além dos citados, devo referir-me à ação integrada de outros profes-
sores sensíveis à realização dos objetivos alcançados.

Trabalhei na Escola Técnica durante cinco anos e meses até que, após casamento, passei a dedicar-
me ao lar e à educação dos filhos. Deixei a escola com pesar, pois, através do trabalho realizado, cresci
como pessoa e tornei-me mais humana e mais sensível às diferenças pessoais e mais convencida da
importância da educação para a inclusão social.

Norma Souza

Formou-se na Escola Técnica Federal da Bahia como estudante do Curso Técnico em Edificações
entre o final da década de 70 e início da década de 80. Após formar-se em Licenciatura em Matemática,
retorna ao colégio como professora desta disciplina e, atualmente, é Chefe de Gabinete da Reitora
Aurina.

— A minha relação com esta instituição começou há cerca de trinta anos, quando eu entrei aqui como
estudante no ano de 1980, tendo os primeiros contatos com os professores, os colegas, que ainda hoje
eu mantenho vínculo de amizade, com a própria formação profissional, com a profissão; mais adiante,
durante a faculdade, a gente ainda tinha ligação com esta escola, através de pesquisas, trabalhos, e
depois a gente voltou como profissional, atuando aqui também na área de ensino.

A importância da instituição para o Estado da Bahia é imensa. Em primeiro lugar, pela quantidade
de egressos que esta escola coloca no mercado de trabalho, tantos profissionais que passaram por aqui,
tantas pessoas importantes do Estado da Bahia que passaram por aqui, que receberam instrução aqui e
que tiveram a sua formação baseada na educação que aqui é desenvolvida. Também, ela tem a importân-
cia para o meio industrial, pela própria formação técnica que ela dá, então, ela coloca no mercado de
trabalho anualmente inúmeros técnicos que vão dar base a essas indústrias do Estado da Bahia, o Pólo
Petroquímico, propriamente, além de outras pessoas que estudam aqui, que fazem a área técnica, que
conseguem uma base aqui e que, depois, seguem até outras profissões diferentes da área que iniciaram
aqui, mas que tiveram essa fundamentação, tiveram essa primeira orientação na nossa escola, então,
tem essa importância. Além disso, a própria localização dela, ao meu ver, é um fator que eleva a impor-
tância da instituição, porque é um referencial para o próprio bairro, o Barbalho, para o Estado da Bahia,
de um modo geral. O CEFET, que agora já passou a ser Instituto, que outrora já foi Escola Técnica, é um
nome, então, quando a gente chega num local e diz: eu sou professora da Escola Técnica, as pessoas já
têm uma familiaridade com você ou mesmo se você diz: eu sou estudante da Escola Técnica, isso já
torna você, de certa forma, conhecido, tanto que, o jovem, ele faz questão de usar aquela camisa azul
porque ele se identifica e mostra a importância que a escola tem, o valor da educação que a gente
desenvolve aqui nesta instituição. Então, isso tudo é muito bem visto pela sociedade que sempre valo-
riza o nosso trabalho.

O futuro da instituição é muito crescimento. Cada vez mais com mais vagas, mais profissionais
trabalhando, se empenhando na educação pública e de qualidade e eu vejo muita gente se formando
por aqui e trazendo crescimento para a Bahia e para o Brasil. Eu vejo, assim, muito avanço; eu acredito
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que, talvez, a gente até mude daqui deste espaço e venha a ocupar um espaço maior porque nós vamos
precisar, vamos aumentar o número de alunos, vamos precisar de mais salas, mais departamentos, mais
servidores, então, eu vejo, assim, muita expansão para esta escola e muita procura por parte da socieda-
de, eu espero receber muitos alunos e também crescer no nível do terceiro grau, que a gente precisa
expandir mais cursos de terceiro grau, pós-graduação, também, espero, espero não, sei que vai crescer
nesta área de mestrado, doutorado e só sucesso para nós, o que eu vejo.

Roberto Trípodi

Após formar-se em Economia pela UFBA em 1972, foi admitido pela Escola Técnica Federal da
Bahia como economista. Em 1982, passa a ocupar o cargo de professor de Organização e Normas nesta
mesma instituição. Foi chefe do Departamento de Ensino durante o período da intervenção, além de
outros cargos de chefias que exerceu ao longo da sua trajetória dentro da escola. Em junho de 1986,
tornou-se o primeiro Diretor Geral da Escola Técnica federal da Bahia eleito por voto direto.

— A minha vida profissional na Escola Técnica iniciou-se em 1972. Fui contratado como economista
recém-formado pela UFBA, como bacharel em Ciências Econômicas. Em 1982, fui contratado como
professor de Organização e Normas, então, exercia uma função durante o dia e à noite ministrava aulas.
Então, exerci algumas funções de chefia nesse período, [...] implantei o Departamento de Administra-
ção, ainda na época da intervenção, a Escola Técnica teve uma intervenção em 71 que durou até 72;
nesse período eu implantei toda a reforma administrativa da Escola Técnica, fui chefe do Departamento
de Administração, depois fui Coordenador de Planejamento. Então, vivenciei toda a forma de gestão de
uma instituição, e participava de viagens com a participação das outras escolas; então, pude, exatamen-
te, ter, assumir essa função de gestor. Substituí várias vezes a direção da época, e acho que exatamente
por essa condição, os pares entenderam que, naquele momento, meu nome seria, teria essa possibilida-
de de dirigir a instituição com êxito.

Falando a respeito do processo eletivo para cargo de direção, até onde eu saiba, a forma de esco-
lha dos dirigentes era feita pelo Conselho de Representantes, existia em cada instituição um conselho
formado por professores e o pessoal das indústrias, da federação das indústrias, do comércio, da agri-
cultura, e eles... uma escolha interna do conselho faziam a indicação e o Ministro nomeava esses direto-
res, então, era uma escolha indireta, não passava pela comunidade. Com o processo de redemocratização
do país, houve um movimento de grande intensidade no seio das Escolas Técnicas Federais, principal-
mente após um evento de âmbito nacional que foi coordenado pelo Ministério de Educação e Cultura
chamado ‘Dia D’. Esse ‘Dia D’ mobilizou todas as instituições e toda sua comunidade. Professores, alu-
nos e funcionários, e o tema principal desse movimento foi ‘Educação e Democracia’ e isso despertou
entre a comunidade o desejo de participar efetivamente da escolha do seu dirigente, de seus dirigentes;
posteriormente, houve um outro encontro em Recife, isso em setembro/outubro de 1985, e em 1986 foi
deflagrado na Escola Técnica Federal da Bahia um movimento, a partir de março de 1986, e que, movi-
mento esse, culminou com a edição de uma portaria do conselho, do Conselho Técnico-consultivo,
autorizando uma consulta escolar. Essa consulta aconteceu em março de 1986 e a comunidade com os
alunos, professores e funcionários puderam votar livremente e o conselho pôde, então, formalizar uma
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lista tríplice, encaminhando o nome dos mais votados para a escolha do Presidente da República, por-
que naquela época era o presidente quem escolhia.

A Escola Técnica Federal da Bahia desfrutava de um prestígio muito grande. A Bahia vivia uma
época de expansão industrial, com o Centro Industrial de Aratu recebendo as empresas e a implantação
do Pólo Petroquímico de Camaçari. A Escola Técnica participou de um grande projeto que foi realizado
em convênio com o Pólo e, com isso, recebeu recursos para triplicar o número de alunos existentes, isso
aconteceu entre o início da década de 80 e o início da década de 90.

A instalação do Pólo Petroquímico da Bahia representou um avanço e uma ampliação muito grande
do número de alunos. Para se ter uma ideia, o Pólo já requisitava os alunos no quinto semestre; então,
a organização didática de então e até o sétimo semestre, com o estágio no oitavo. No entanto, essa
demanda exigia que os estudantes, já no quinto semestre, fizessem o estágio, o que perdurou enquanto
o Pólo estava em plena efervescência; nos anos 90, com a concorrência internacional, com a crise inter-
nacional, o Pólo arrefeceu e houve demissões em massa, isso significou uma retroação na demanda por
técnico de Ensino Médio.

Nesses anos áureos do processo industrial da Bahia, todos os cursos tinham uma boa aceitação,
mas, sem dúvida nenhuma, que o destaque, em função do Pólo Petroquímico de Camaçari, era realmen-
te o curso de química. O Curso de Química Industrial foi que mais teve avanços com a instalação do
Pólo, em seguida o curso de eletrônica, o curso de instrumentação e os cursos tradicionais, Mecânica,
de Eletrotécnica, de Estradas, de Edificações, de Geologia, também tinham grande aceitação. A partir da
retração industrial com a crise, com a inflação, com o processo de globalização, isso evidenciou uma
diminuição dessa demanda.

Evidentemente que, durante esse processo de altos e baixos da economia brasileira e mundial, os
cursos se adaptam a essas novas realidades, eu diria que não na velocidade desejável, porque tem todo
um processo interno que tem que ser feito de avaliação, até porque a Escola Técnica nunca esteve,
digamos, a reboque da área industrial, mas essa convivência existe através dos mecanismos de integração,
da coordenação de estágio, do departamento de relações empresariais ... há um perfeito entrosamento
com o setor de recursos humanos das empresas. Agora, a repercussão disso na organização didática
interna tem que ser levada em conta; uma série de estudos [devem ser feitos] e, por isso mesmo, é
preciso que haja um tempo adequado para que as mudanças [nos currículos] possam ocorrer a fim de
atender às necessidades do mercado.

A importância do Ensino profissional no país é muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer uma
viagem de estudo, a convite do MEC, na França, e conheci o sistema de educação francês e dos outros
países próximos da França e também o sistema de educação americano, e pude entender que a juventu-
de daqueles países desenvolvidos, eles têm um direcionamento, antes do terceiro grau, para a educação
profissional. E nos países subdesenvolvidos, ou em processo de desenvolvimento, como é o Brasil, a
tendência das nossas famílias de classe média, de classe média alta é que os filhos façam o terceiro grau
antes da educação profissional.

Então, eu vejo isso como distorção, mas, sem dúvida, que essa instituição vem cumprindo o seu
papel ao longo da história, formando os profissionais no nível compatível com a necessidade de mão-
de-obra especializada. Então, esse papel é importantíssimo, o CEFET, que teve grande dificuldade para
implantar as UNED’s, para expandir a educação profissional no Brasil, principalmente no governo ante-
rior, e esse governo tem tido toda a condição de criar novas UNED’s e de dar condição de funcionamen-
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to. Na nossa gestão, nós implantamos quatro UNED’s, com muita dificuldade, foi a UNED de Barreiras,
de Valença, de Vitória da Conquista e Eunápolis. Três delas começaram as atividades sem ter recursos
para a manutenção e sem ter quadro pessoal; felizmente, hoje, o MEC orienta toda uma política de
prestígio e de apoio a crescimento e expansão da educação profissional no Brasil.

Para finalizar, eu gostaria de destacar que todo esse trabalho realizado foi fruto de uma grande
equipe de trabalho que me deu suporte. Não vou enumerar os nomes porque posso ser traído pela
minha memória, mas nos momentos difíceis, nós contamos sempre com apoio desse grupo. E quero,
inclusive, enumerar algumas dessas grandes dificuldades: uma delas, a maior delas, foi a ameaça de
estadualização das Escolas Técnicas, foi exatamente o período de inflação galopante em que o Governo
federal proibiu a reposição de mão-de-obra de professores, funcionários, foi a implantação das UNED’s
sem quadro e sem recursos. No entanto, vários professores atenderam ao convite, foram pra essas
UNED’s sem nenhuma condição de trabalho, mas implantaram e, felizmente, elas estão a todo vapor e
nós acreditamos muito na educação profissional.

[Sem a educação], o suporte que as empresas precisam não teriam e essa dificuldade se tornaria
muito grande, no entanto, a política atual do governo garante, está garantindo, dando suporte com a
ampliação e com a soma de recursos e com o MEC, hoje, voltado para a Educação Profissional, boa parte
do MEC; porque na minha época, 90% do MEC era Ensino Superior, dos 10% restantes, cinco era pro
Ensino Médio e 5% para o Ensino profissional e, hoje, a gente vê que houve uma reversão de priorida-
des, então, isso é, sobre todos os pontos de vista, elogiável.

Antônio Barral

Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia do período 14 de maio de 1997
a 14 de maio de 2001, ingressou na instituição como professor de física, em agosto de 1972.

— Quando ingressei, a escola se encontrava numa fase de mudanças, existia uma intervenção federal, e
nós fomos contratados como professores, para fazermos, inclusive, mudanças na grade curricular e na
programação do ensino de física como um todo. Montamos laboratórios, com a equipe toda aqui pre-
sente, preparamos experiências, traduzimos textos, elaboramos apostilas, e o curso de física se implan-
tou como sendo um dos maiores coadjuvantes nesta instituição, de todos os cursos técnicos. E, inclusive,
tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, em termos da Metodologia de Ensino Individualizado
e implantamos aqui na instituição o ensino de física individualizado; época áurea, onde os alunos apren-
deram, realmente, muita física.

Implantado o curso da Metodologia Individualizada, eu tive a oportunidade de, pela Escola Técni-
ca, fazer um aperfeiçoamento e, logo depois, um mestrado no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio
Vargas e, na volta, eu tive também a oportunidade de ser contratado pelo ex-CENTEC para trabalhar,
exatamente, na área da metodologia do ensino, em geral. E, de lá pra cá, eu fui chefe de departamento,
eu fui coordenador de planejamento, eu fui chefe de ensino, eu fui assessor especial da diretoria, eu fui
diretor protempore do ex-CENTEC, eu cheguei também a ser diretor do departamento de relações em-
presariais, que nós aqui implantamos, como também tive a oportunidade de ser diretor geral da institui-
ção como um todo.
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Já existiam no Brasil três instituições: Paraná, Minas e Rio de Janeiro, transformadas diretamente
de Escola Técnica em CEFET. E o que é o CEFET? É uma nova instituição com o modelo, basicamente, de
verticalização do ensino técnico-tecnológico, saindo desde o curso técnico até a pós-graduação, na
mesma organização. A Bahia teve o privilégio de ter uma experiência ímpar, que foi o ex-CENTEC, mas
experiência essa que não se concluiu. E pela situação vigente, um pouco debilitada, já existia um plano
de ser extinto o CENTEC, e houve, então, a ideia de fundirmos as duas instituições, lá nos Gabinetes do
Ministério de Educação e Cultura. E aí foi um projeto de lei que, em setembro de 1994, foi promulgada
a lei transformando a escola Técnica em CEFET, conjuntamente com todo o corpo de pessoal, patrimonial,
financeiro do CENTEC.

O CEFET é uma instituição mais ampla em seus objetivos e que pode, evidentemente, num leque
de opções, operar desde o ensino técnico, o técnico de segundo grau, o técnico de nível médio, até a
pós-graduação; consequentemente, é uma visão mais ampla de instituição e que já tinham sido implan-
tadas, inclusive, mais cinco unidades: em Valença, em Barreiras, em Eunápolis, em Conquista e, junta-
mente com Simões Filho e aqui, o Barbalho, ficamos seis unidades. Então, havia melhores oportunidades,
foram dadas melhores oportunidades à população carente de educação superior na Bahia. E hoje isto
está comprovado, vez que o próprio CEFET, hoje, é uma das instituições aliado, ou melhor, paralelamen-
te à UFBA que oferece a melhor qualidade de ensino nesses três níveis. Então, essa oportunidade do
aluno, do estudante, pegar desde o Ensino Médio até a Pós-graduação numa única instituição é uma
coisa que só acontece mesmo dentro dos CEFET’s. Esse é o projeto básico que, graças a Deus, se expan-
diu pelo Brasil inteiro; é hoje o carro-chefe da educação, do Ministério da educação, tendo em vista que
oportunidades de empregos existem muitas, mas pessoal qualificado para tanto, são poucos. Ademais,
o tempo que se leva hoje numa universidade ele é muito longo para que o mercado de trabalho espere,
muitas vezes, até, o estudante já sai da universidade um tanto defasado, porque o avanço científico-
tecnológico não espera ninguém e nós vivemos hoje num vasto oceano de conhecimento, que é preciso
a gente correr atrás pra poder acompanhar a modernidade dos tempos.

Para realizar esse processo de transformação, o diretor da Escola Técnica continuou sendo diretor
da Escola Técnica e eu, que já era também do quadro do antigo CENTEC, fui nomeado pelo Ministro
diretor protempore do CENTEC com a missão de, junto ao diretor da Escola Técnica, elaborarmos, traba-
lharmos com uma equipe em Brasília e levarmos avante, dentro do Congresso Nacional, a aprovação de
um Projeto de Lei. A transformação não foi uma transformação, assim, de uma forma espúria, ela foi
estudada, analisada, aprofundada, projetos, e foi levada no nível de uma lei federal; uma lei federal que
foi promulgada em novembro, ou melhor, setembro de 1994. Essa lei é a base do CEFET, ela, inclusive,
ensejou mudanças na lei que criou os antigos CEFET’s, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais; então, a
transformação foi uma transformação pra valer, lógico que, na sua vida inicial, houve grandes percalços,
cada um teve que assumir suas imperfeições, mas a gente teve que trabalhar fotografando os cenários e
identificando os caminhos evolutivos, e hoje está aqui o CEFET, independentemente das suas várias
correntes de pensamento, nós temos hoje uma convergência para essa instituição que já vai completar
seus cem anos.

Houve queixas com a junção CENTEC-ETFBA, queixas e aspirações se tem em todos os cantos, em
todo lugar, a todo o momento. Às vezes, a gente nunca está satisfeito com as coisas, ou às vezes, por
desconhecimento, ou por medo do que possa vir pela frente, a gente cria alguns setores de resistência,
mas existiam aspirações de pessoas que queriam ir para universidade, de pessoas que, sei lá, não queri-
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am que a outra instituição estivesse anexa à Escola Técnica, porque o texto da lei foi um tanto mal
compreendido, mas tudo isso foi superado e, evidentemente, superado com luta, superado com esforço
de compreensão, superado com esforço de trabalho; e no fundo, no fundo, nós tivemos, todos, adversá-
rios, mas nunca inimigos. E isso foi bom para o processo da diversidade, e essa diversidade é que tem
feito esta instituição, cada vez mais, crescer e acredito que, quer sejam consideradas de uma forma ou
de outra, todas as questões que envolveram, embora trouxessem alguns interrédios, mas todas elas
foram fundamentais na conjunção das forças pra que esta instituição venha ser o que tá sendo hoje e,
claramente, será muito mais no futuro.

Eu queria agradecer a oportunidade, queria deixar claro que dei uma contribuição também à ins-
tituição, tive muitas realizações enquanto professor, enquanto chefe de departamento, enquanto os
vários setores que passei até chegar à Direção Geral; tivemos cursos abertos para os professores, inici-
amos uma grande escalada de cursos de mestrado, de aperfeiçoamento, o quadro é um pouco ainda
carente desse tipo de avanço na pós-graduação; tivemos convênios com universidade cubana, tivemos
convênio com universidade da Alemanha, tivemos aqui, também na nossa gestão, a implantação mais
forte do pólo de informática, implantamos o setor de informática muito bem montado, laboratórios
novos de informática, e tudo isso deu uma alavancagem importante para que, inclusive, nós progredís-
semos a ponto de criar novos cursos, melhorar nossa relação com o setor produtivo e com a sociedade,
de um modo em geral. […] Então, eu fico muito agradecido em ter contribuído, passei trinta e dois anos
profissionalmente aqui, sou aposentado e quero parabenizar a direção atual por esse feito de, relembrando
a história do CEFET, deixar registrados seus cem anos.

Elias Ramos

Entrou na Escola Técnica Federal da Bahia no ano de 1975 para cursar instrumentação industrial.
Depois de uma graduação na Universidade Federal da Bahia, presta concurso para docência em física e
retorna à instituição em 1986. Consolidou sua carreira como professor, passando por uma “experiência
breve e definitiva” como Diretor Geral em 2001 (maio a agosto).

— Eu soube da existência da Escola Técnica por volta de 1974, através de um amigo de Salvador que foi
me visitar em Feira de Santana; a partir daí, eu resolvi fazer a seleção. Entrei como aluno em 1975, fiz o
curso de Instrumentação Industrial e em 1977 saí de lá como técnico em instrumentação e fui fazer um
estágio na Pirelli, que era uma empresa de pneus no pólo Industrial de Feira de Santana.

Depois daí fiz um curso de graduação em Física na Universidade Federal da Bahia e em 1986 eu
retornei à, ainda, Escola Técnica Federal da Bahia como professor e estou lá como professor até hoje;
passei por essa mudança de escola Técnica para CEFET no início da década de 90. Como professor, eu fiz
outros cursos, fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia, fiz doutorado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro em biofísica e, atualmente, eu estou à disposição do Governo do Estado, mas me mante-
nho como professor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia e no Governo do Estado, eu
estou exercendo a função de Diretor de Inovação da FAPESB, mas findo este mandato, eu creio que
retorno às minhas atividades normais de professor do IFBA.

Quando eu cheguei lá em 1975, era uma escola bem menor. Praticamente ela se reduzia àquele
prédio azul da frente, onde funciona a parte administrativa, e mais dois pavilhões de aulas e algumas
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oficinas. Muitas das aulas aconteciam, inclusive as aulas de física, naquele pavilhão azul, ali na frente;
então, ela era bem menor, o estacionamento era só aquele estacionamento ali na frente do prédio
principal, dava para todos os professores estacionarem seus carros. Mas, além disso, era também, por
conta disso, talvez, uma instituição muito organizada, os laboratórios muito bem equipados, sem um
funcionamento muito rigoroso em termos de horário, essas coisas... então, era uma outra realidade.

Era uma realidade também muito de fechamento do país, era a época do Regime Militar, então isso
se refletia também na nossa vida nas instituições de ensino; lembro que foi nesse período que nós,
inclusive, batalhamos, eu na época como estudante, para reorganizar o nosso grêmio, porque nós tínha-
mos os Centros Cívicos, que eram supervisionados por alguém, e a gente não poderia discutir livremen-
te as questões estudantis. Então, era um momento de muito mais fechamento, mas era também, como
sempre foi, uma escola que tinha um ensino de boa qualidade, os alunos saíam dali, via de regra, todos
com grandes possibilidades de já sair com um emprego, com estágio para dar continuidade; muitos
colegas meus resolveram encerrar os estudos aí na faixa do curso técnico, mas foram para empresas que
deram oportunidades de fazer cursos no exterior, coisas desse tipo, e se situaram bem do ponto de
vista, inclusive, financeiro, econômico com o curso técnico da Escola Técnica.

Nos anos 70, salvo engano, a Escola Técnica oferecia nove cursos técnicos, então, tinha muita
disputa nos cursos de Eletrônica, de Instrumentação, Química, era a época do ‘boom’ do Pólo
Petroquímico, então todos os cursos que tinham relação com o Pólo Petroquímico eram cursos bastante
concorridos. Além disso, a gente tinha curso de técnico em Geologia, em Edificações, em Estradas;
então, tinha uma variedade, mas, no geral, eram cursos formatados para a realidade da indústria baiana.

O Sistema Federal de Educação Profissional, ele tem esta particularidade, é diferente, por exem-
plo, da academia, do Sistema Universitário. A universidade, ela surge no país como algo já, a priori,
definido conceitualmente; o Sistema de Ensino Profissionalizante é um sistema que surge acompanhan-
do as necessidades de mercado, desde a formação de artífices, depois de técnicos... hoje, a formação
em nível superior nas áreas de engenharia, de administração, há a oferta também de cursos de pós-
graduação, e tudo isso é por uma instituição que, em grande parte, é moldada pelas necessidades do
mercado.

Se a gente compara hoje, na verdade, já é Instituto Federal de Educação Tecnológica, sofreu mais
uma mudança recente, que não é só de nome, mas é também de objetivos e finalidades da instituição,
com a escola que eu fui aluno na década de 70, a diferença é muito grande, primeiro pelo tamanho, hoje
o IFBA é uma instituição multicampi, ele já tem nove campi espalhados pelo Estado da Bahia, deve chegar
a dezessete no próximo ano, é uma instituição que diversifica muito em relação à oferta de ensino.
Então, hoje, além do ensino de nível médio técnico, oferece também o ensino superior e o ensino de
pós-graduação; é um ensino, também, uma atividade que não se concentra na área industrial, mas que
entra também na área de serviços, como nós temos lá o curso de técnico em turismo... os currículos
também são currículos mais abrangentes. Na década de 70, nós tínhamos ainda um currículo com uma
visão muito tecnicista, hoje se tem um currículo mais aberto, em que se introduzem disciplinas como
filosofia e outras que refletem uma diferença da própria realidade do país; comparativamente à década
de 70; é uma instituição, como eu estava dizendo, que não é só de ensino, ela também é uma instituição
de pesquisa, é uma instituição de extensão, então, que tem um desafio muito grande do ponto de vista
de aprofundar os seus laços e a sua interação com os segmentos produtivos e com a sociedade como um
todo. Então, nesse sentido, é uma diferença muito grande, nós saímos de uma escola muito pequena aí
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dos anos 70/80, para hoje uma grande instituição multicampi, que aborda o ensino de forma verticalizada
na área tecnológica, em diversas áreas de interesse para a sociedade baiana e para a própria economia
do estado da Bahia.

No período em que trabalhei na instituição eu, basicamente, sempre trabalhei na área de física,
então fui professor de física para alunos de segundo grau, do ensino médio; também dei aulas de física
para os alunos do curso de engenharia, em um certo momento; dei aulas também de metodologia da
pesquisa para alunos da administração e da engenharia. Além da atividade de ensino, exerci, de forma
passageira, algumas atividades administrativas, fui coordenador da área de física, duas ou três vezes,
assumi, em algum momento, a Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e assumi também, em 2001,
por dois meses e meio, a direção geral do CEFET, o que foi uma experiência breve e definitiva, como
diria Drummond, mas, na verdade, foi naquele processo de escolha de listas tríplices; o meu nome
entrou numa lista, eu, na verdade, tinha sido o segundo colocado na consulta feita na comunidade e o
MEC me indicou na condição de segundo colocado da lista, interpreto que muito por razões curriculares;
eu assumi, mas como isso gerou uma situação muito conflituosa para a instituição, e eu acho que uma
instituição pública desse tipo já é muito difícil de você gerir, ainda mais numa situação de grandes
conflitos, eu achei que seria melhor para a instituição renunciar à condição de diretor, que fiz dois
meses e meio depois, na expectativa de que a instituição se apaziguasse e encontrasse, ela própria, o
seu caminho, e foi isso que aconteceu. Depois disto, foi eleito um diretor protempore que, como segun-
do da lista, novamente, foi nomeado pelo MEC e assumiu o mandato por mais quatro anos, mas eu acho
que o IFBA, hoje, está em paz e é isso que importa e certo ou errado, ele vai encontrando o seu próprio
caminho.

Ruy Santana

Ingressou na escola em 1970, onde fez o curso Técnico de Estradas. Após se formar, foi admitido
pela instituição para o cargo de Colaborador de Ensino, tornando-se logo em seguida professor da
instituição. Exerceu vários cargos de chefias até chegar à Diretoria Geral da instituição em agosto de
2001 (como protempore até janeiro do ano seguinte), assumindo a mesma efetivamente em fevereiro de
2002 até fevereiro de 2006.

— Quando ingressei com aluno, o que nós tínhamos era uma relação muito efetiva não só alunos, mas
também alunos e professores. O curso era bastante puxado na época e quando saía da instituição, saía
dentro de um patamar em que o mercado absorvia de uma forma rápida todos estes alunos que aqui
ingressaram e que aqui concluíram os cursos. Os mais antigos seriam o de edificações, o de estrada, o
de mecânica, o de eletrotécnica. Nós tínhamos o de química, depois veio o curso de instrumentação, o
curso de eletrônica, o curso de metalurgia. Enfim, era uma série de cursos que nós tínhamos naquela
oportunidade, mas os mais antigos eram os de edificações, eletrotécnica e mecânica.

Nós tivemos a felicidade, na época da intervenção da escola, por volta de 72-73, eu me formei em
dezembro de 72 e em dois de janeiro eu fui contratado pela escola como colaborador de ensino; eu
como outros colegas também.Quando em 73, 02 de janeiro, que eu fui contratado pela escola, foi na
época da intervenção, volto a dizer. Daí nós começamos a desenvolver todas as atividades de ensino,
apesar da gente não ter tido ainda a formação pedagógica para tal. Fizemos inclusive o curso de licen-
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ciatura plena, oferecido na época no esquema dois, e daí nós tivemos toda essa ascensão no nível do
processo. Dentro da instituição, fora colaborador de ensino, passei para o quadro efetivo da escola após
a licenciatura, professor de primeiro e segundo grau, e no decorrer do processo, a minha vida se deu
como Coordenador de Curso de Edificações de Estrada, que era o curso da área de construção civil. Fui
representante, enquanto aluno, do Conselho Técnico Consultivo da escola, fui representante do Conse-
lho Superior da Escola, representando os docentes, fiquei na suplência e em seguida fui para a posição
de titular; passei também como chefe de departamento de ensino de uma das unidades nossas no Oeste
da Bahia, em Barreiras, isso por volta de 94, 95. Fui nomeado Diretor da Unidade de Vitória da Conquis-
ta (1999), fui nomeado Diretor da Unidade de Eunápolis (2001), fui designado pelo ministro como
Diretor protempore, Diretor Geral protempore da instituição, e, em 2002, passei a ser Diretor Geral,
nomeado também pelo Ministro.

Fora essa minha trajetória dentro da instituição, tive também outras participações em conselho do
SENAI, conselho do SENAC, fiz parte da Direção Geral, inclusive do Conselho Nacional dos Dirigentes de
CEFET. Tive também a participação em comitivas, em Havana-Cuba, dos dirigentes federais, um encon-
tro em Cuba. Tive também a participação em encontros na França a convite do governo francês, onde
nós estabelecemos, tanto em Havana como em Paris, diversos convênios, não só para a nossa institui-
ção, mas também para as instituições que pertenciam a esse conselho do CEFET. Então, essa trajetória
foi muito importante, acho que foi muito enriquecedor, fora outras etapas de atividades aqui na escola
que, mesmo num patamar um pouco abaixo, mas que teve uma representação muito grande na minha
formação e na minha projeção não só a nível da instituição, mas também a nível nacional.

A Instituição na Bahia, como os outros estados do Brasil, tem uma importância muito grande na
formação dessa juventude que ora se estabelece em cada estado. Uma, por permitir a essa comunidade
uma formação profissional técnica - tecnológica, onde o mercado hoje necessita muito. E muito também
pelo avanço que ora acontece com a tecnologia. Então, essa projeção da tecnologia é fundamental na
formação desses jovens, bem como também para a absorção no mercado de trabalho.

Não podemos apenas prender a questão do Estado ou a questão do município, porque os nossos
alunos, hoje, não ficam apenas restritos ao Estado da Bahia... tem  alunos inclusive em outro estado,
tem aluno fora do país. Eu vejo que a instituição, ela tem que acompanhar o toque do próprio mercado,
quer dizer, não é você estar a todo o momento mudando o curso, mas é você começar a dosar, também,
determinadas entradas para que isso não fique uma saturação no mercado, não haja uma saturação de
mercado, e esses alunos apenas passem aqui e busquem outros patamares. Agora, uma coisa é certa: de
um percentual desses alunos que ora estão ingressando na instituição, parte desses alunos está indo
para a Universidade, e outra parte está indo, efetivamente, para o próprio mercado. Por que a Universi-
dade? Porque a formação que a escola oferece hoje dá a condição para o aluno ingressar na Universida-
de sem o próprio pré-vestibular, que ora vem ocorrendo aí em algumas outras instituições. Eu vejo de
fundamental importância o papel da instituição nessa formação e atendendo, obviamente, o que o
mercado solicita.

Gostaria de pontuar algumas questões desse histórico meu dentro da instituição, de aluno até
chegar ao patamar de Diretor Geral. Eu gostaria de pontuar algumas questões da nossa gestão, apesar
da gente ter tido um momento até difícil em termos de recursos financeiros à época e a gente pegou a
instituição também num momento de alguma turbulência, mesmo assim nós conseguimos realizar algu-
mas coisas, por exemplo, na valorização de servidor: nós conseguimos implantar o projeto de alfabeti-
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zação para servidores da escola, fundamentalmente, para aqueles da sede e de Simões Filho. Consegui-
mos implantar também uma especialização para servidores, de um modo geral, da instituição que foi na
área de gestão de instituições públicas, conseguimos financiar, enquanto instituição, um mestrado para
37 servidores da escola, que ora já tem 25 que fizeram a defesa, tem mais seis que irão fazer a defesa,
eu acho que isso aí é importante. Nós conseguimos também fazer o projeto do Menor Cidadão, que esse
projeto, infelizmente, não conseguiu deslanchar na instituição, tivemos o projeto que foi o PAE, que ora
continua dentro da instituição, enfim, tivemos algumas ações, assim, efetivas no que diz respeito à
valorização do servidor.

Por outro lado, na área de ensino, nós buscamos a normatização de alguns procedimentos inter-
nos, dentro da escola, que fosse Organização Didática pra o Ensino Médio, Organização Didática para o
Ensino Superior e a Organização Didática também para o Ensino Técnico dentro da instituição. Enfim, a
parte de infra-estrutura, quer dizer, não foi assim muito porque os recursos eram parcos. Para a sede,
conseguimos realizar alguma coisa, apesar de, assim, um esforço redobrado nosso, ter que colocar o
projeto embaixo do braço e negociar no ministério; um pouco diferente hoje do que está acontecendo,
porque a gente percebe que hoje os recursos tão fluindo com maior rapidez, principalmente com essa
nova expansão que está havendo com as instituições no Brasil. Eu acho que isso daí é uma coisa que é
importante para quem administra. Administrar com dinheiro é uma coisa, administrar correndo atrás do
dinheiro é diferente. Mas eu vejo isso aí como uma coisa importante dentro da instituição e que a gente
espera que, com essa ‘ifetização’, possamos ter novos outros ganhos de melhoria, tanto relativa a recur-
sos financeiros, como recurso de pessoal, tanto para professor, quanto para técnico-administrativo,
fundamentalmente o professor porque se abrir a unidade se não tiver professor, a gente terá um proble-
ma muito sério para ser resolvido e um desgaste não só para o dirigente da instituição, mas também
para o Governo.

Aurina Oliveira

A atual Reitora do Instituto Federal da Bahia ingressou na Escola Técnica Federal da Bahia no ano
de 1971 para cursar Eletrotécnica, formando-se no ano de 1974. Neste mesmo ano, foi admitida como
estagiária do Curso Técnico de Eletrotécnica, tornando-se professora logo em seguida. Exerceu o cargo
de Coordenadora do Curso de Eletrotécnica e tornou-se Diretora Geral em 2006.

— Em 1971, prestei o exame de seleção para o curso Técnico em Eletrotécnica, era uma época em que
era rara a presença de mulheres nesta escola, com exceções nos cursos de Química e Edificações, onde
as mulheres eram mais presentes, mas na minha época, por exemplo, somente duas mulheres entraram.

Foi um momento difícil na minha vida porque eu tinha passado por um momento pessoalmente
difícil e eu precisava definir algumas coisas na minha vida, então eu me juntei a um grupo de colegas
para estudar e viemos fazer o exame de seleção, passei e aqui fiquei desde 1971.

Em primeiro lugar, era uma escola que sempre se destacou como pública, de qualidade e, em
consequência, uma escola que tinha um nível de exigência dos seus estudantes muito grande. Então,
naquele momento, para todos nós que entrávamos nesta escola, tínhamos um choque, porque saíamos
de uma escola pública com mais facilidade e entrávamos numa escola onde o nível de exigência, de
permanência do estudante na instituição era muito grande. O cotidiano era estudar de manhã e continu-
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ar à tarde na instituição para poder fazer todos os deveres e ainda à noite. Naquela época, como a gente
tinha um poder aquisitivo muito baixo, a gente buscava estudar muito na biblioteca e a biblioteca da
escola era muito precária, então nós íamos muito para a Biblioteca Pública nos Barris e para a Biblioteca
Monteiro Lobato para fazer os nossos estudos. Então o nosso cotidiano era, assim, diuturnamente na
instituição. Num turno aulas regulares, no outro turno estudando para complementar o estudo das
aulas regulares. Educação Física era feito em turno oposto, aulas de artes eram no turno oposto […]
Então era dedicação exclusiva à instituição para que a gente lograsse os resultados desejados, porque
nós tínhamos uma rotina de alunos que estavam entrando no curso profissionalizante, onde a nossa
responsabilidade era sair daqui com a qualificação e com a responsabilidade de estar no mercado de
trabalho dando conta daquelas atividades que nos eram inerentes. Então nós tínhamos que dar muito
mais do que precisamos fazer quando estávamos em outras escolas, a nossa vida aqui dentro era assim,
muito dura, mas em compensação nós tínhamos uma formação muito ampla. O aluno que entrava na
Escola Técnica era aquele aluno que tinha uma formação bem tecnicista, mas também que tinha toda a
parte humanística e principalmente política. Acho que naquele momento, vivendo em 1971, vivendo em
plena ditadura militar, nós conseguimos fazer muito dentro daquele regime militar do ponto de vista
político, nossa atuação política enquanto estudantes participantes de movimento, participantes de todo
aquele movimento necessário pra se sair de um regime para outro. A nossa participação era muito ativa,
a participação dos alunos em geral que estavam na Escola Técnica nessa década de 70.

A minha trajetória foi muito de professora. Eu comecei em 71, como eu falei, em 73 eu concluo o
Curso Técnico, técnica em Eletrotécnica, uma coisa inusitada porque mulheres não entravam nessa área,
eu sempre conto uma história que eu enquanto aluna: a Escola Técnica foi sempre uma escola que
chamava atenção, então, a gente tinha uma farda que tinha o escudo da escola com aquela famosa
engrenagem, que é uma marca da Escola Técnica e aí, a gente subia a Ladeira do Funil para vir para
escola, a gente pegava o ônibus, e as pessoas perguntavam: “ah! Você estuda na Escola Técnica, né? Que
bom que você já vai sair empregada! Que curso que você faz?” Aí eu falei, algumas vezes, Eletrotécnica.
“Menina, você é louca? Eletrotécnica! Você vai subir em poste, você já viu mulher fazer Eletrotécnica?”
E aí, isso me criou inibição em relação... um trauma mesmo em relação ao meu curso, e aí eu passei a
dizer, eu achava tão estranho as pessoas me dizerem isso, que eu ficava muito envergonhada, porque
naquele momento que a gente entra, realmente, a gente não sabe o que vai fazer, não tem ideia do que
é, e aí, eu me sentia envergonhada em dizer; toda vez que as pessoas perguntavam: “qual o curso que
você faz na escola Técnica?” Eu falava: Química, porque era o curso mais voltado às mulheres, era o
curso que tinha mais mulheres, e as pessoas: “ah! Que bom! Que ótimo!”

[…] Então, em 71 a 73 eu fui aluna, em 74, dadas as condições que a escola oferecia, porque em
1971, exatamente em 1971, surge a lei 5692, é a lei que estabelecia que todas as escolas no país que
faziam educação de Segundo Grau deveriam dar uma formação profissional, então, todas as escolas de
Segundo Grau se tornaram técnicas por decreto. […] e foi por conta disso que essa lei surgiu, para
poder equacionar o mercado de trabalho, para poder dar suporte ao mercado, dar suporte ao desenvol-
vimento industrial, que se firmava naquele momento muito fortemente. […] nessa mesma época, o
Brasil buscava várias formas de equipar as escolas, e uma das formas que ele encontrou foi trocando
equipamento, equipamento de toda natureza, equipamento da mecânica, da elétrica, principalmente,
na área da elétrica e mecânica, que são cursos tradicionais, que vêm lá desde quando a escola foi
fundada; […] a escola estava cheia de equipamentos em desuso porque não tinha quem colocasse esses
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equipamentos em funcionamento, então nós, naquele momento, os alunos das Escolas Técnicas, aí
também foi geral, não foi só na Bahia, os alunos das Escolas Técnicas eram convidados a continuar na
escola, principalmente aqueles alunos que se destacavam, então, eles eram convidados a continuar na
escola, foi esse o meu caso. […] O professor Raul Seixas, que foi um grande mestre nessa escola, infeliz-
mente já nos deixou, mas ele foi uma pessoa, assim, que foi mentora de alguns cursos mais modernos na
escola, o curso de telecomunicações, o curso de instrumentação. Naquele momento, se precisava de
gente na escola que pudesse fazer esse trabalho de pegar esses equipamentos que já estavam na escola,
que foi uma permuta com o café, e instalar esses equipamentos, fizesse esses equipamentos funcionar.
Então, foi esse o grande motivo da gente continuar na escola, esse era um motivo, e o outro era: eu
tinha como objetivo continuar estudando e a escola nos oferecia um horário que a gente podia ter
maior flexibilidade, portanto, atender à universidade e, também, naquele momento, era muito difícil,
que a gente estudava numa universidade que tinha campus em todos os lugares, que a gente tinha que
se deslocar. Daí, em 1974, eu fiquei como estagiária, por muito pouco tempo, porque todos os profes-
sores, ou a maioria deles, em eletrotécnica, saíram para indústria, a indústria chamou com um salário
irrecusável, aí os professores se deslocaram para indústria, eu, que era uma das estagiárias no curso de
eletrotécnica, tive que me tornar, forçosamente, professora de disciplinas técnicas porque não tinha
quem desse. Então daí em diante, a gente veio se qualificando, tivemos obrigatoriamente que fazer
cursos de licenciatura para nos tornarmos professores, e aí fizemos um curso emergencial de licenciatu-
ra para atender, também, ao que o Ministério da Educação exigia, e aí continuei professora na institui-
ção. Não tive uma trajetória de crescimento, do ponto de vista de assumir cargos na instituição, na
verdade fui coordenadora do curso de eletrotécnica por algumas vezes, e sempre fui muito participativa,
minha ascendência na escola é por conta da minha participação, da minha participação em todos os
fóruns de discussão, de deliberação da instituição, todos aqueles fóruns onde a presença do professor,
a representação do professor era por eleição, eu sempre era, assim, requisitada para participar e eu
estava lá, e também no Movimento Sindical dentro da instituição, foi sempre uma coisa que nos focamos,
na defesa da nossa classe dentro do Movimento Sindical. Então, a minha trajetória foi essa, nunca fui da
diretoria do sindicato, mas sempre fui muito ativa, militante no sindicato, e cheguei à coordenação de
eletrotécnica por algumas vezes e daí para Direção. Então, por ser eleita pela comunidade eu acredito
que as pessoas tenham, assim, uma confiança no trabalho que eu desenvolvi desde 1974 nessa casa.

Para o futuro, a nossa instituição passa neste momento por uma transformação que nós estamos
envolvidos, obviamente, porque o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia se tornou Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O foco muda? Não, o foco continua o mesmo, nós
vamos continuar fazendo Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia, mas nós vamos ter
uma abrangência maior. O Instituto ele vem com a premissa de ser análogo à universidade, então, nós
não vamos ser igual à universidade porque a universidade visa universalizar o conhecimento, então, a
universidade lida com todas as áreas do conhecimento, nós vamos lidar com várias áreas do conheci-
mento, mas sempre não esquecendo que somos uma rede que atua na educação profissional e tecnológica
no Estado da Bahia. O Instituto chega num momento em que nós estamos num crescente, porque já
crescemos 100%, porque tínhamos quatro unidades hoje somos oito, somos nove com Salvador, vamos
estar até 2009 com mais oito unidades, passamos a ser uma instituição com dezessete unidades. O
Instituto traz toda uma estrutura diferenciada da que nós somos hoje, passamos a ser, ao invés de
Diretora Geral, Reitoria, porque nós vamos estar com uma estrutura multicampi, então, todas as nossas
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unidades passarão a ser campus dessa instituição, e nós teremos uma Reitoria que será a gestora de todo
o complexo. No Estado da Bahia não vamos ter apenas um instituto, vamos ter dois porque além do
CEFET, tínhamos também atuando com a educação profissional voltada à área agrícola quatro escolas
agrotécnicas, elas, juntas, se tornarão um instituto; então, nós vamos ter dois institutos, Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, que é
voltado ao ensino agrícola.

Então, eu acho que o futuro desta instituição é que ela se firmará no cenário nacional como uma
instituição de referência na educação profissional e tecnológica. E é uma instituição diferente, porque,
diferentemente da universidade, essa instituição é credenciada a atuar na verticalidade do ensino, ela
vai atuar no ensino vertical, onde você vai ter desde a educação fundamental (se eu quiser ter, puder ter
e acho que devo ter alfabetização de adultos), podemos ter até a pós-graduação, o pós-doutoramento.
Então essa instituição está credenciada a fazer um ensino verticalizado, desde a sua base até o máximo,
e isso dá um diferencial muito grande e dá uma especificidade a esta instituição, que não deixa de estar
focada no ensino profissional e tecnológico. É premente que a gente cuide desse ensino profissional,
essa escola é a referência no ensino profissional na Bahia, então nós temos que continuar fazendo o
ensino profissional de nível médio, o ensino tecnológico superior e as graduações. Então nós já estamos
indo para um patamar bem maior; há dois anos atrás, nós tínhamos um número de alunos e hoje nós
temos 50% a mais, é significativo para o nosso estado, um estado carente de educação, principalmente
de nível médio. Então nós estamos buscando atingir essa meta e, paralelamente a isso, crescemos na
educação superior, então nós estamos implantando para 2009 cinco cursos superiores nessa instituição.
Hoje, nós somos uma instituição que tem dois cursos de Engenharia, Mecânica e Elétrica, temos o curso
de Administração, vamos ter mais o curso de Engenharia Química, vamos ter um curso tecnológico na
área de Radiologia, e vamos ter cursos de Licenciatura em Computação na Unidade de Valença, e Licen-
ciatura em Matemática na Unidade de Barreiras. E temos vários outros projetos, a nossa meta é na nossa
saída, em 2010, deixar esta instituição com, no mínimo, dez cursos de graduação e todas as nossas
unidades com pelo menos um curso de licenciatura, porque os institutos também trazem essa
obrigatoriedade. Como a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica responde com muito
mais agilidade, nós somos muito exigidos do MEC, porque essa agilidade faz com que o governo se
empolgue muito com a educação profissional. Estamos com a obrigação nos institutos de disponibilizar
20% das nossas vagas para as licenciaturas, que nós sabemos que há uma grande demanda no Brasil,
principalmente em determinadas vagas como Química, Matemática, Física e Biologia, onde nós não
temos um número razoável de professores licenciados para atender a demanda.

O futuro dessa instituição é ser uma instituição de referência no Estado da Bahia, esse é o grande
desafio que nós estamos tendo nesse momento. É de interiorizar a educação profissional, tecnológica,
de nível superior, no Estado da Bahia. E de tornar essa instituição com maior visibilidade, e uma das
coisas que eu queria chamar a atenção é que nessa transformação para instituto nós temos algo que é
fundamental. Porque em todas essas transformações que nós falamos, o governo não teve a preocupa-
ção de ser o responsável por essa educação, sempre construiu, deu um equipamento aqui outro ali, deu
dinheiro para se manter pagando as contas que são fixas na instituição, mas ele nunca se preocupou que
as mudanças de governos podem produzir um desmantelamento dessa Rede. Então nesse momento,
esse projeto de educação do Governo Federal traz também no seu bojo, o que eu acho importantíssimo,
a criação de um Fundo de Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica do país. Isso para mim
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é o pano de fundo para todo esse crescimento, porque de nada adianta a gente crescer, o governo até
oferecer hoje o concurso público, amanhã o equipamento, mas é preciso se fazer garantir que essa
educação será permanentemente mantida pelo Governo Federal. Esse Fundo de Financiamento da Edu-
cação Profissional e Tecnológica é o que nos garante que saindo o governo Lula e entrando um outro
governo qualquer, a nossa Rede está mantida obrigatoriamente com recursos reservados dentro do
orçamento da União.

O futuro dessa instituição, o nosso futuro enquanto trabalhadores da educação profissional será
um futuro brilhante, que cabe a nós cuidar disso, cabe a nós produzir projetos que nos subsidiem, que
nos deem condições do crescimento que nós precisamos e que o país todo precisa, que em especial o
Estado da Bahia precisa. Eu acredito que o nosso futuro será esse, nós vamos estar até o dia 06 de
fevereiro de 2010 nessa gestão, e eu acredito que até lá nós já tenhamos implantado todas as nossas
unidades previstas e até algumas mais, porque nós somos ousados mesmo, nós vamos atrás. Eu sou uma
pessoa que defendo intransigentemente a educação pública e gratuita, e em busca disso eu faço qual-
quer negócio no sentido de uma boa educação.

Nesse momento, além dessas unidades em implantação, nós temos duas extensões que se agre-
gam a uma das nossas unidades. A unidade de Camaçari está responsável por uma extensão dessa
unidade na cidade de Dias D’Ávila e com a extensão dessa unidade também na cidade de Lauro de
Freitas. Isso significa o crescimento rumo às cidades que precisam, o que nós precisamos é do apoio
necessário. Como nós temos tido todo o apoio necessário do governo, nós estamos então cumprindo
com a nossa parte, fazendo o que é possível e necessário para o crescimento e fortalecimento dessa
Rede, principalmente porque não basta crescer, mas tem que crescer com a referência e com a qualidade
que essa Rede sempre teve e que terá com certeza para o futuro daí para frente.
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ESCOLA DE ARTÍFICES DA BAHIA
Período Lycerio Alfredo Schreider - 1926 a 1939

Inaugurado em 1926, foram construídos o casarão e demais pavi-
lhões para sediar a escola e demais oficinas de aprendizes, anterior-
mente sediada no Solar Ferrão, hoje em dia sede do IPAC no
Pelourinho.
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ESCOLA TÉCNICA DA BAHIA
Período Ericsson Cavalcanti - 1942 a 1952

1º. período de grande expansão do Campus com a ampliação de no-
vos pavilhões e a elevação de mais um andar no pavilhão 1 em 1949.

 A construção dos demais pavilhões foi executada à partir do pavi-
lhão 5, 4 e 3, nessa ordem, seguido da demolição e reconstrução do
novo pavilhão 2 e por último a construção do pavilhão 6 (Fundição).
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ESCOLA TÉCNICA DA BAHIA
Período Walter Porto - 1962 a 1972

Período de poucas ampliações, entretanto com profundas transfor-
mações em sua infra-estrutura, principalmente pela demolição do
antigo casarão para dar lugar ao novo edifício moderno inaugurado
em 1964, hoje o pavilhão administrativo.

Os pavilhões 2 e 3 foram ampliados com mais um andar, construção
da caixa d’água e portão do fundo para carga e descarga de cami-
nhões e maquinários, além de novo projeto paisagístico e cobertu-
ras, existentes até os dias de hoje.
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ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA
Período Ruy Santos - 1974 a 1986

2º. período de grande expansão do Campus possibilitado pela com-
pra de terrenos vizinhos, com a ampliação dos novos pavilhões 7 e 8,
construção do estacionamento anexo  do ginásio de esportes.

Este período foi profundamente marcado pelo crescimento econô-
mico e político na Bahia devido à implantação da Petrobrás.
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA
Período José Trípodi - 1993 a 1997

ATÉ HOJE
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - 2009

Período formado pela continuação do período anterior, com a ampli-
ação do complexo esportivo dando lugar a mais duas quadras desco-
bertas, além da construção da biblioteca e de mais dois novos
pavilhões 9 e 10 de Química e Física.
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Oficina de Alfaiataria

Oficina de Carpintaria

Oficina de Fundição

Escola de Aprendizes Artífices (1909-1937)

 Oficina de Artes decorativas

Oficina de Encadernação
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Oficina de Mecânica

Oficina de FototecnicaOficina de Pautação

Solar do Ferrão - Sede da Escola de Aprendizes

Artífices entre 1910 e 1912

Oficina de Marcenaria
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Oficina de Tipografia
Antiga Sede do Barbalho - Inaugurada em 1926

Oficina de Sapataria Oficina de Serralheria
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Aluna da Escola Técnica de Salvador

Liceu de Artes e Ofícios e Escola Técnica de Salvador

   Placa homenageando os formandos de 1946 Intervalo das aulas

Jornal "O Aprendiz"-Nº. 2- 1946.
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Alunas do Curso de Mecânica

Oficina de Clicheria

Alunos da Escola Técnica do Salvador
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Escola Técnica Federal da Bahia

Laboratório de Eletrotécnica

Brasão da ETFB

Greve estudantil na década de 80
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Equipe de Ginástica Rítmica

Símbolo do ETFB forjado no ferro

ETFB participando de jogos inter-colegiais.
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