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PROPOSTA DE TRABALHO 

Recebam essa proposta como um pré-projeto, que foi pensado por muitas 

cabeças, que deverá ser alterado, transformado e dinamizado por muitas cabeças, 

pois, em nossa concepção, trabalhar no coletivo não é um método, mas um modo de 

vida. 

Fabiano Brito dos Santos 

 

Consolidar uma Cultura Institucional ou uma introdução a construção de uma 

proposta. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a sua fundação na cidade de Euclides da Cunha em 2011, até a 

formação da primeira turma de técnicos em informática na modalidade integrada. O 

IFBA vem marcando espaço deste lado do sertão baiano, o que é uma grande vitória 

coletiva. Como, do ponto de vista dos recursos humanos e orçamentários, o 

investimento institucional em estudantes do ensino integrado é maior, a formação da 

primeira turma foi um dos nossos maiores feitos, porém e devido as circunstâncias, 

foi comemorado com certa discrição. 

No Campus tivemos poucas experiências de gestão, embora passamos de 

Campus avançado, ainda nos tempos da Reitoria da Profa. Aurina, para Campus 

pleno na Terceira Expansão. Com a Reitoria praticamente “autocrática” do prof. 

Renato, e também por indicação do Prof. Arleno, DG - Paulo Afonso, o Prof. Adolfo foi 

nomeado diretor do Campus (05/2015 – 01/2020). Diante de um intenso movimento 

democrático foi eleita uma proposta pautada na democracia, que levou a Reitoria a 

Profa. Luzia Mota. Os diretores pro-tempores foram trocados, obviamente, com a nova 

equipe gestora, tendo como uma de suas responsabilidades viabilizar o tão sonhado 

processo eleitoral em seus Campi, tipo o nosso, que até bem pouco tempo não tinham 

5 anos de fundação.  

Como bom aluno das ciências sociais, desde cedo aprendi, que a diferença 

entre o eleito e o indicado é a quem se deve lealdade. Pois se sou indicado, minha 

lealdade é de quem me indicou, pois reside nele o poder de me destituir. Quando se 

é eleito não, pois se está a representar todos que legitimam e fazem parte do processo 
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eleitoral. Neste caso, a lealdade legitima está ligada a um compromisso com o 

eleitorado. 

 

QUEM EU SOU, DE ONDE VIM, PRA ONDE VOU 

Venho de uma trajetória de doze anos da educação pública estadual e de aulas 

em faculdades públicas e particulares antes de entrar no IFBA. No tempo da educação 

básica, em pelo menos quatro anos desempenhei a função de Diretor eleito em uma 

Colégio Estadual, na capital baiana, que na época contava com cerca de 1200 (mil e 

duzentos) estudantes, 80 (oitenta) professores e 50 servidores), foi um laboratório 

exitoso de trabalhos colaborativos.  

Em 2011 comecei uma nova etapa em minha vida profissional e acadêmica, 

pois comecei com o doutorado em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB, já no ano seguinte comecei a docência no IFBA, como professor temporário 

no Campus Ilhéus. Em 2014 fui empossado como efetivo em Euclides da Cunha, 

porém fui lotado provisoriamente em Paulo Afonso, onde fiquei até 2015. De lá, outro 

remanejamento provisório, então para Simões Filho. Só em 2018 retorno 

definitivamente ao Campus Euclides da Cunha.  

Dividir para dominar, essa foi a tática utilizada para gestar o Campus até 

recentemente, esse modelo gerou divisões profundas, que ainda marcam “os/as mais 

antigos/as” e reflete em dilemas que ainda temos hoje, como a não consolidação de 

uma cultura institucional colaborativa por exemplo. 

Entre tantos desafios que nos arrodeia, pois precisamos compor integralmente 

nossa equipe de servidores (70/45), coisa que nunca aconteceu, pois estamos em 

permanentes mudanças, além dos trânsitos. Precisamos efetivar a ampliação do 

integrado para o curso de Edificações e criar um curso superior (Tecnológico, 

Licenciatura e/ Bacharelado), de acordo com a demanda da região e de nossa 

capacidade. Pois a qualidade de nossos serviços precisa estar integrada a um 

ambiente saudável e agradável de trabalho.  

Com relação ao futuro, precisamos pensar na consolidação de uma 

infraestrutura para receber com qualidade toda a comunidade da região, de acordo 

com nossa capacidade, com projetos de extensão que envolvam cada vez mais a 

circunvizinhança de nosso instituto. Quem sabe um complexo poliesportivo com 

piscina integrada. Quem sabe cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. São 
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grandes desafios, o que demanda tempo, recursos, planejamento e, obviamente, 

parcerias para além do IFBA. 

Venho de uma trajetória que marca a exceção em nosso país e em nosso 

Estado. Saí de Ubatã, município do sudeste baiano. Chegando em Salvador, então 

com 12 anos de idade, tendo como profissão a venda de tomates em feira livre e 

deixando na cidade na 5ª série do fundamental. Havia estudado no CEU (Colégio 

Estadual de Ubatã), meu orgulho. Em Salvador estudei no Colégio Estadual Duque 

de Caxias na Liberdade, e para ajudar na renda familiar fui trabalhar como caseiro, o 

que me fez estudar à noite da 7ª série ao Ensino Médio e me introduziu precocemente 

na vida de “adulto”. Conclui o Ensino Fundamental na Escola Emílio Garrastazu Médici 

(hoje) Carlos Marighella. O Ensino Médio realizei no Colégio Estadual da Bahia, local 

onde Marighella também estudou.  

No Colégio Central entrei para o Movimento Estudantil, fazendo parte do 

Grêmio Estudantil. Na UFBA durante a graduação e o mestrado em Ciências Sociais 

fui membro do DA e do DCE.  

Já no IFBA fiz parte da direção sindical entre os anos de 2015 a 2019, estando 

o ano de 2017 como Coordenador Geral, representando a entidade inclusive em uma 

audiência no Senado. 

Sou líder de um Grupo de Pesquisa em nosso Campus, com concentração na 

ária de Humanidades, Línguas e Artes, denominado Laboratório de Pesquisa da 

Educação Profissional – LaPEP e membro da Comissão de Formação de Professores 

da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais – ABECS. Sou pesquisador 

com diversos trabalhos publicados, além de estudos e análises na área de política, 

regulação, estado, instituições, comunicações, educação e relações étnico-raciais. 

Acredito reunir as competências e habilidades necessárias para coordenar o 

Campus, tendo como principio o trabalho coletivo, os princípios da transparência, da 

democracia e da urbanidade. 

Verifico na possibilidade de uma vitória, a oportunidade de utilizar da 

experiência tanto acadêmica, quanto profissional e militante para construir de forma 

coletiva um Campus que tenha a Democracia como forma de resolução de problemas 

políticos internos; O Respeito à Identidade e à Diversidade como forma de lidar com 

o/a outro/a; Compromisso Social como foco nas ações; Sustentabilidade; Inovação e 

Transparência. 
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E como princípio e fim a e o estudante, uma pessoa, que a partir do momento 

que entra na instituição é de nossa responsabilidade a sua formação e integridade 

como cidadão e ser crítico. 

 

PASSAMOS À ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: 

 

ENSINO 

Os Institutos Federais, e o IFBA não foge disso, têm como função oferecer 

educação profissional e tecnológica em suas diversas modalidades. Nesse sentido, 

deve sempre se referendar como exemplo de educação pública, gratuita e de 

qualidade. O que não é qualquer coisa, tendo em vista nossa realidade de 

desigualdade, fruto de um histórico marcado pelo processo de opressão e de 

escravidão, o que torna a tarefa de nossa instituição indispensável como elemento de 

construção de nossa democracia. 

Dessa maneira, concebemos o ensino tanto como formação para inclusão no 

mundo do trabalho, como instrumentalização para continuação de estudos, sejam eles 

acadêmicos ou profissionais. 

Através de um esforço coletivo, já existem dois instrumentos dentro do instituto 

que balizam as ações nesse sentido, trata-se do Projeto Pedagógico Institucional-PPI 

e do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI. São ferramentas riquíssimas, e que 

preveem ações e práticas no sentido de uma educação inclusiva e democrática. 

Precisamos construir espaços de capacitações de nossa comunidade para apreender 

e propor formas de adequação para nossa realidade, bem como de aperfeiçoamento 

desses instrumentos. 

 

PESQUISA 

Entendemos aqui a Pesquisa como elemento indissociável do tripé na formação 

dos estudantes e dos servidores do IFBA. Dessa forma, torna-se fundamental garantir 

a autonomia da coordenação de pesquisa, não somente de gestão, mas sobretudo na 

garantia de recursos próprios, além de estimular a produção científica dos grupos de 

pesquisa a partir de fomento e de infraestrutura para trabalho. 

 

EXTENSÃO 
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Concebemos a Extensão como outro elemento fundamental do tripé 

indissociável de nosso modelo educacional. A Extensão no IFBA, como processo 

educativo, cultural e científico, deve articular o Ensino e a Pesquisa, no sentido de 

viabiliza uma transformação entre nossa instituição e a Sociedade. Assim, 

consideramos a Extensão como uma via de mão-dupla, com movimento a ser 

garantido à comunidade interna no encontro como a sociedade, o que trará   de 

elaboração e reelaboração de novas práticas e formas de conhecimento. 

 

GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Na docência, ao trabalhar com temas como Ética, Cidadania e Direitos 

humanos sabemos que três elementos básicos precisam estar envolvidos: o 

conhecimento, os valores e a prática. Na gestão educacional esses elementos são 

fundamentais, pois eles definem o modo de operacionalização a ser desenvolvido em 

uma possível ocupação dos espaços de poder. Durante a minha trajetória tenho 

buscado me aperfeiçoar no desenvolvimento com esses elementos, o que não foi feito 

de maneira individual apenas ou a partir de uma posição unidimensional. De um lado, 

a militância desde sempre em movimentos sociais, que começou na adolescência, 

como dito acima, me faz ressaltar a importância da organização coletiva, bem como 

de um elemento pedagógico complementar que atravessa a educação e que a faz 

avançar que é a disputa livre de ideias. Por outro lado, o que também representa outra 

face da mesma moeda são nossas vivências pessoas. Como já salientado também, 

venho de uma realidade socioeconômica muito adversa. E sei, a partir de minha 

trajetória como a educação é uma forma de emancipação social, e com essa 

consciência sou movido a auxiliar na promoção de muitos outros e outras mais. 

A gestão orçamentária precisa estar estreitamentos alinhada a política 

pedagógica, no sentido de dar sustentação ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

Para viabilizar esse acompanhamento é preciso criar um espaço institucional 

permanente, que contenha representantes da comunidade interna com seus três 

seguimentos (discentes, docentes e técnicos administrativos) e externa. Além disso: 

Incentivar a construção de espaços para promoção de formação e capacitação 

de pessoas da comunidade interna e externa para cultura democrática; 

Consolidar a Ouvidoria - A Ouvidoria é um instrumento primordial de 

fiscalização e controle social da prestação de serviço a que nos dispomos, porém, 
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pouco ouvimos falar dela. É importante a sua consolidação, pois garante feedbacks 

que possibilitam redimensionar nosso trabalho. 

 

CONSELHOS COLEGIADOS 

Pensamos e decidimos melhor quando fazemos juntos, a existência dos 

Conselhos colegiados é um grande exemplo disto, bem como representa um espaço 

da pratica democrática. É preciso, necessário, pedagógico e didático, garantir e 

fortalecer a autonomia e a representação dos nossos conselhos, são fundamentais os 

Conselhos de Curso de Edificações e Informática, bem como aquele que congrega a 

maior amplitude, e que representa toda a comunidade, sintetizada no Conselho de 

Campus. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

É preciso lembrar sempre que estamos no campo da educação. O 

distanciamento, aumentado com a burocratização de processos tem sido um fator de 

alienação do outro, e muitas vezes causador de adoecimento, pois é desumanizante 

transpor problemas, ou a resolução dos mesmos para “sistemas” eletrônicos, que 

muitas vezes servem para dificultar do que facilitar as relações. 

Estamos em um espaço de trabalho em educação antes de mais nada, mas 

como todo local de convivência humana, poderá ser um ambiente opressivo ou 

libertário. É preciso haver uma coerência entre a teoria e prática, obedecendo sempre 

os princípios legais, que presam a gestão democrática da educação. Mais que nunca 

é urgente que tenhamos um ambiente amistoso, para que possamos propor uma 

educação inclusiva e cidadã. Dessa maneira, torna-se preciso e necessário a 

compatibilização dos interesses coletivos com os individuais. A demanda de todos e 

todas individualmente deve ser atendida, na medida que não inviabilize a estrutura 

coletiva. 

Uma das características da todas as gestões que tivemos no Campus Euclides 

da Cunha foi o alinhamento com a administração central, uns mais, outros menos é 

verdade. Esse fator, em muitos aspectos, impede ações mais contundentes e 

independes, do ponto de vista local, o que implica que a nossa autonomia acaba por 

se tornar limitada. O diálogo com a reitoria é fundamental para o nosso 

desenvolvimento e ampliação, mas isso não pode continuar de forma submissa como 

sempre ocorreu. 
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O fato de estarmos em momento pandêmico, e por conta disso a presença 

hegemônica do trabalho emergencial virtual, o que implica no distanciamento físico, 

muitas e muitos podem considerar que estamos trabalhando menos. A verdade vai 

em outra direção. As turmas estão duplicadas e as comissões de trabalho se 

multiplicam a cada momento. Nosso quadro de servidores e servidoras encontra-se 

incompleto, as perspectivas de ampliação não são boas. É preciso nos adequarmos 

ao nosso tamanho para não perdermos a qualidade, nem colocarmos em risco a 

saúde física e mental de nossa comunidade, bem como buscar incessantemente 

completar o nosso quadro funcional. 

Dito isto, mais que nunca é preciso preservar e defender os interesses do 

Campus Euclides da Cunha de forma firme e contumaz, algo que só uma gestão eleita 

e independente poderá realizar. 

 

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 

Com os contínuos cortes orçamentários na educação federal, acompanhado 

com uma política claramente de desmonte na educação pública de modo geral, torna-

se evidente que os recursos advindos de rubricas da União, cada vez mais não darão 

conta de viabilizar o básico, que é a nossa manutenção. Em um tempo onde a 

demanda aumenta e os recurso diminui continuamente, é preciso encontrar 

alternativas de financiamento que torne possível o cumprimento de nossa missão, 

oferecer educação profissional e tecnológica pública, gratuita, de qualidade e 

socialmente referenciada. Porém, é preciso pensar para além do que temos hoje. 

Precisamos ampliar o espaço bem como os instrumentos ligados à prática de 

esportes, o que pode vir a beneficiar tanto a comunidade interna quanto externa. 

Temos um grande potencial de produção de energia solar. O que vai impactar 

diretamente no consumo de energia elétrica, e que tende, cada vez mais pesar em 

nosso orçamento. Definição e ou construção de espaços específicos, tais como 

laboratórios, para todas as áreas de conhecimento inclusive os grupos de 

pesquisa, além de disponibilizar um espaço para o Grêmio Estudantil. Outras 

ações com impactos na infraestrutura e em nossa sustentabilidade também são 

possíveis e necessárias, tais como a implantação de uma Horta Orgânica, 

reaproveitamento de água e reciclagem de papel, plástico etc. 

Para viabilizar essas intervenções é necessário um projeto de Campus, o que 

transborda um projeto de mandato obviamente, ainda mais em nosso caso cuja 
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regulação de efetividade é de pouco mais de dois anos. Em todo modo, precisaremos 

construir parcerias, estabelecer pontes de financiamentos, pois como vimos, as 

regulares tendem a diminuir e serem insuficientes, inclusive para o básico. Nesse 

sentido, uma via promissora são as emendas parlamentares, uma vez que temos 

representantes políticos influentes em nossa região e essa influencia pode ser 

mutuamente proveitosa. Outra possibilidade, é o governo do Estado, uma vez que 

somos “vizinhos de muro” com o Campus XII da Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, existem várias possibilidades de cooperação, tanto com um ente, quanto com 

o outro. Com essa intenção, buscaríamos a colaboração das prefeituras da região, em 

particular a do município no qual o IFBA está instalado. Por fim, e não menos 

importante, existe a parceria público/privada, na qual empresas podem investir em 

nosso Campus em troca de uma colaboração técnica, por exemplo. 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Estimular e fortalecer a participação autônoma e independente do movimento 

estudantil nos espaços decisórios de gestão do Campus; 

Buscar meios institucionais para mensurarmos e combatermos a evasão 

escolar; 

Ampliar e fortalecer a política de assistência e permanência dos e das 

discentes; 

Buscar meios para ampliar a política de alimentação escolar, bem como 

estender os benefícios de atenção à saúde discente. Estes quesitos específicos 

perpassam por um trabalho mais intenso junto à administração central, a fim de que 

nosso quadro de técnicos educacionais esteja completo, bem como nossa 

infraestrutura para produção e distribuição de alimentação local. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 
processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria”. 

Paulo Freire 

 

 


