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RESUMO  

Objetivo- O presente trabalho tem por objetivo compreender a relação entre a expansão da 
educação profissional e tecnológica promovido pelo governo federal e as vocações econômicas 
regionais, especificamente a microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso.  
 
Metodologia – Para alcançar esse objetivo foi realizada revisão bibliográfica e documental e 
utilização de dados secundários sobre a oferta da educação profissional e tecnológica local pela 
Rede Federal, bem como análise sobre a caracterização da estrutura produtiva da região sobre 
dados econômicos e aplicação de medidas de especialização pelo método de quociente 
locacional (QL) sobre a base de registro de empregos formais da RAIS/ME dos grandes setores 
econômicos. 
 
Resultados – Constatação de que a oferta de ensino presencial do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso atende as vocações econômicas regionais sob 
a dimensão de análise da estratégia de inserção perante a estrutura produtiva presente na 
microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso. 
 
Limitações – A limitação do trabalho dá-se por se tratar de uma pesquisa individual e pela 
utilização base de dados e informações secundárias para efeito do trabalho acadêmico. 
  
Contribuições práticas – Conhecimento técnico que poderá ser aperfeiçoado e conjugado com 
outras possíveis dimensões de análise sobre a presença da educação profissional e tecnológica 
da Rede Federal. 
 
Contribuições sociais – Embora a microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso represente 
a segunda maior participação na economia do Estado, a caracterização da presença do Instituto 
Federal em Mato Grosso evidencia a coexistência de campi em mesma microrregião em 
detrimento da não existência de infraestrutura física em outros espaços territoriais no Estado 
em evidente custo de oportunidade e dilema a ser debatido na construção da ação pública que 
integre política de desenvolvimento local e regional, gestão e participação da sociedade. 
 
Originalidade – O tema da presença de educação profissional e tecnológica em relação ao setor 
produtivo não é inédito, porém o presente trabalho apresenta contribuições para melhor 
compreensão, conhecimento da realidade e útil como insumo para ação pública. 
 
Palavras-chave: ensino profissional – Mato Grosso, formação profissional – Mato Grosso, 
ensino técnico – Mato Grosso, políticas públicas – Mato Grosso, sociologia educacional. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Purpose – The aim of this paper is to understand the relationship between the expansion of 
professional and technological education promoted by the federal government and the regional 
economic vocations, specifically the Alto Teles Pires - Mato Grosso microregion. 

Design/Methodology –To achieve this objective, a bibliographic and documentary review and 
the use of secondary data on the provision of local professional and technological education by 
the Federal Network were performed, as well as an analysis of the characterization of the 
region's productive structure on economic data and the application of specialization measures 
by the method quotation ratio (QL) on RAIS / ME's formal employment record base for large 
economic sectors. 

Findings – Realization that the offer of presential education of the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Mato Grosso meets the regional economic vocations 
under the dimension of analysis of the insertion strategy before the productive structure present 
in the Alto Teles Pires - Mato Grosso microregion. 

Research limitations – The limitation of the work is because it is an individual research and 
the use of database and secondary information for the purpose of academic work. 

Practical implications – Technical knowledge that can be improved and combined with other 
possible dimensions of analysis on the presence of professional and technological education of 
the Federal Network. 

Social implications – Although the Alto Teles Pires - Mato Grosso microregion represents the 
second largest participation in the state economy, the characterization of the presence of the 
Federal Institute in Mato Grosso shows the coexistence of campuses in the same microregion 
to the detriment of the lack of physical infrastructure in other territorial spaces. in the State in 
evident cost of opportunity and dilemma to be debated in the construction of public action that 
integrates local and regional development policy, management and participation of society. 
 
Originality – The theme of the presence of professional and technological education in relation 
to the productive sector is not unprecedented, but the present work presents contributions for a 
better understanding, knowledge of reality and useful as input for public action. 

Keywords: education, technology, technological education, public policies, local economy. 
professional education – Mato Grosso, professional formation – Mato Grosso, technical 
education – Mato Grosso, public policies – Mato Grosso, educational sociology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos fenômenos marcantes da educação brasileira é a expansão da educação 

profissional e tecnológica do país neste século XXI, em destaque no que se refere a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, doravante referenciado 

como Rede Federal, instituída pela Lei n. 11.892/2008 e subordinada ao Ministério da Educação 

– MEC. 

A notável expansão da Rede Federal pode ser expressa na seguinte estatística: de 144 

unidades existentes em 2004, de acordo com o documento “Plano de Expansão da Rede Federal 

de Educação Tecnológica” (SETEC/MEC, 2005), para 643 unidades em 2017, de acordo com 

a “Plataforma Nilo Peçanha”1,  distribuídas por todo território nacional, o que veio a colocar 

em destaque a presença da Educação Profissional e Tecnológica -  EPT no cenário da educação 

brasileira. 

 

Figura 01 – Evolução do número de unidades da Rede Federal  
no período de 1909-2004, 2004-2018 

 
 Fonte: elaborado pelo autor 

 

A expansão em si é um processo superior de propostas de políticas públicas para a 

educação profissional e tecnológica – EPT que advém de um conjunto de orientações constante 

dos planos de governo que procuram dar forma a ação governamental.  Nesse caso específico 

é importante pela instrução dos Planos Plurianuais do governo federal 2004/2007; 2008/2011; 

 
1 Disponível em: https://www.plataformanilopecanha.org 

19

144

643

0

100

200

300

400

500

600

700

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

U
ni

da
de

s 
R

ed
e 

R
ed

er
al

Quantidade  no período 1909 -2018



15 
 

e 2012/2015, legislação que rege a EPT, Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e 

diretrizes do Ministério da Educação. 

De acordo com o documento “Relatório de Auditoria da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica: Acordão 506/2013” – TCU (2013), os critérios das fases de 

expansão estão expressos no quadro abaixo: 

Quadro 01 – Critérios de escolha dos lugares dos novos campi da Rede Federal 

Fase I da Expansão (2003-2010) 

a) Proximidade da escola aos arranjos produtivos instalados em níveis local e regional; 

b) Importância do município para a microrregião da qual faz parte; 

c) Valores assumidos pelos indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico; 

d) Existência de potenciais parcerias para a implantação da futura unidade; 

e) Atender a pelo menos uma das três seguintes diretrizes: e.1) estar localizada em uma 

Unidade da Federação que ainda não possui instituições federais de educação profissional e 

tecnológica instaladas em seu território; e.2) estar localizada em alguma das regiões mais 

distantes dos principais centros de formação de mão de obra especializada; e.3) nos casos 

em que o município selecionado pertencer a uma região metropolitana, a escola deverá estar 

situada nas áreas de periferia.   

Fase II da Expansão (2011-2012) 

a) Distribuição equilibrada das novas unidades (distância mínima de 50 km entre os novos 

campi); 

b) Cobertura do maior número possível de mesorregiões; 

c) Sintonia com os arranjos produtivos locais; 

d) Aproveitamento de infraestrutura física existente; 

e) Identificação de potenciais parcerias. 

Fase III da Expansão (2013-2014) 

a) População dos Estados em relação à população total do Brasil; 

b) Presença das redes federal e estadual de educação profissional e tecnológica nos Estados 

(esta última apoiada pelo Programa Brasil Profissionalizado); 

c) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de cada Estado; 

d) Jovens de 15 a 24 anos cursando os últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º ano) 

em relação à população jovem do Estado; 

e) Número de mesorregiões e municípios presentes em cada unidade da Federação. 

Fonte: Acordão 506/2013 – Tribunal de Contas da União 
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Uma das observações presentes nos instrumentos de diretrizes é que a  presença da EPT 

deve colaborar com o desenvolvimento local e regional, com “arranjos produtivos”, “arranjos 

produtivos locais”, setor produtivo, entre outros termos próximos e correlatos, em evidente 

reconhecimento da importância da educação aos projetos de desenvolvimento de país, 

sobretudo inserido nas questões de qualificação ao trabalho, formação científica e tecnológica 

dentro das relações educação e setor produtivo, além dos reflexos positivos da elevação 

escolaridade de um povo e seu respectivo desenvolvimento humano.  Isso pode ser observado 

em estudos sobre indicadores de desenvolvimento econômico, acerca da variação da 

escolaridade e desenvolvimento econômico, em havendo uma correlação positiva entre 

educação e crescimento apontada em Souza (2011).   Richard Nelson (2006) contribui pela 

abordagem da relação entre instituições e crescimento econômico, em ensaios sobre o avanço 

técnico como umas das forças geradoras de crescimento e sobre o papel das universidades no 

apoio à produção, avanço e mudança técnica no setor produtivo.  Pessoa e Barbosa Filho (2010) 

também abordam os efeitos da educação na economia, implicações e os prováveis impactos. 

Mas para aferir a dimensão da presença da EPT sobre o território e sobre a colaboração 

ao desenvolvimento local regional há de se ter uma outra questão: a falta de precisão dos termos.  

Observa-se o delineamento dos termos conforme o instrumento que o apresenta.  A Lei 

11.892/2008 atribui interação com os “arranjos produtivos” sendo que ele possui muitas 

acepções e abordagens por parte da academia e governo, vide Gonçalves et al (2012).  

Paralelamente surgem também clusters, aglomerações produtivas, arranjos locais, cadeias 

produtivas, sistemas produtivos, setor produtivo, entre outros, em qual podemos compreender 

que convergem para proximidade geográfica, aglomerações produtivas, concentração setorial. 

A melhor compreensão da necessária interação entre EPT e setor produtivo é o exposto 

nos Pareceres MEC CNE/CP 29/2002, trata das diretrizes para educação profissional de nível 

tecnológico e CNE/CEB 11/2012, que trata das diretrizes nacionais para educação profissional 

técnica de nível médio, considerados conselhos técnicos-científicos composto por seleto grau 

de conhecimento da matéria e também exarado em demais instrumentos tais como a Portaria 

MEC/CAPES n. 60/2019 que dispõe sobre mestrados e doutorados profissionais que nas 

considerações dispõe sobre “a relevância social, científica e tecnológica dos processos de 

formação profissional avançada, bem como o necessário estreitamento das relações das relações 

de ensino e de pesquisa com os diferentes setores públicos e privados de atuação profissional” 

e que dentre os objetivos conforme o artigo 2º do referido instrumento, o seguinte: 
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I - capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e 
transformadoras dos processos de trabalho, visando atender às demandas sociais, 
econômicas e organizacionais dos diversos setores da economia;  
II - transferir conhecimento para a sociedade de forma a atender às demandas 
sociais e econômicas, com vistas ao desenvolvimento nacional, regional e local; 
III - contribuir para agregação de conhecimentos de forma a impulsionar o 
aumento da produtividade em empresas, organizações públicas e privadas; 
IV - atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades 
industriais geradoras de produtos, quanto na organização de serviços públicos ou 
privados; 
V - formar doutor com perfil caracterizado pela autonomia, pela capacidade de 
geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores. 
 

A interação entre EPT e o setor produtivo dá-se com o relacionamento com as estruturas 

produtivas existentes em um território – em vista de atender as necessidades da sociedade no 

que tece ao crescimento e desenvolvimento local e regional.  O processo de expansão levou a 

EPT ao alcance de muitos lugares dentro do território nacional em diferentes realidades e 

contextos socioeconômicos e estruturas produtivas existentes. 

Em Mato Grosso, dentro desse contexto, houve a  constituição do IFMT que adveio da 

elaboração do documento “Proposta de Implantação do IFET em Mato Grosso”, em 

atendimento ao Edital de Chamada Pública n. 02/2007 – SETEC/MEC, elaborado pelas então 

três unidades pré-existentes ao processo de expansão: Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Cuiabá – CEFET Cuiabá, Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso – 

CEFET Mato Grosso e pela Escola Agrotécnica Federal de Cáceres – EAC.   

A atual presença do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso envolve a organização em 14 campi e 05 campi avançados, distribuídos em 18 

municípios, totalizando 19 unidades que se encontram distribuídas espacialmente por 15 

microrregiões do estado de Mato Grosso, são 22 ao total,  e atendem cerca de 30 mil alunos sob 

todas as formas de matrículas – dados retirados do sítio eletrônico “Plataforma Nilo Peçanha”. 

Em termos gerais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – IFMT alinha-se ao que prescreve as finalidades e objetivos de que trata a Lei 

11.892/2008 e os exerce ofertando EPT em diferentes modalidades e níveis, inclusive aos 

programas especiais do Ministério da Educação e formato do ensino à distância que vem a 

formar um retalho múltiplo e diferenciado que não se apresenta de uma forma uniforme porque 

as unidades de ensino apresentam diferenças em maturidade institucional. 

Em cada unidade de ensino – campus, há um intento manifestado ao atendimento dos 

instrumentos que regem a sua existência presente nos planos de desenvolvimento institucionais 

– PDI e o plano geral do campus.  A representação existencial de cada campus pode ser 

exemplificada em seus entendimentos expostos em um documento intitulado “Uma Década de 
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Sonhos, Vidas e Histórias:  Instituto Federal de Mato Grosso 2008-2018” produzido em alusão 

aos 10 anos de existência institucional. 

Desse documento temos por extrair: 1 - Campus Cuiabá “Campus centenário constrói a 

educação sólida”; 2 - Campus São Vicente “ a maior escola agrícola do Brasil comemora 75 

anos de conquistas”; 3 - Campus Cáceres “ Progresso sem esquecer as pessoas”; 4 - Campus 

Cuiabá- Bela Vista “ Deu química na educação”; 5 - Campus Pontes e Lacerda “ Fronteira entre 

a cultura e educação”; 6 - Campus Campo Novo do Parecis “ Entre girassóis, pipocas e tribos”; 

7 - campus Juína “índios, florestas e tecnologia”; 8 - Campus Confresa “ comunidade diversa, 

exigências ampliadas, desafios multiplicados”; 9 - Campus Rondonópolis “Passaporte para a 

inclusão”; 10 - Campus Sorriso “Parcerias rumo à qualificação” (grifo nosso); 11 - Campus 

Várzea Grande “Cultura como ferramenta de humanização e aprendizado”; 12 - Campus Barra 

do Garças “ Formação para a vida na divisa entre MT e GO”; 13 - Campus Primavera do Leste 

“Semeando tecnologia no cerrado”; 14 -  Campus Alta Floresta “Símbolo do trabalho e da 

educação profissional”; 15 – Campus Tangará da Serra “Aposta na relação com a comunidade”; 

16 - Campus avançado Diamantino “ Uma região em busca de desenvolvimento humano e 

tecnológico”; 17 - Campus avançado Lucas do Rio Verde “Expansão requer educação 

profissional sintonizada com arranjos produtivos locais” (grifo nosso); 18 - Campus 

avançado Sinop “Em três anos, crescimento e muitos sonhos”; 19 - Campus avançado de 

Guarantã do Norte “O ensino profissional chega ao Portal da Amazônia”. 

Observa-se o detalhe de duas denominações: “campus” e “campus avançado” e elas 

provêm das diretrizes para organização dos Institutos Federais estipuladas pela Portaria MEC 

n. 1.291/2013, artigo 3º: 

I – Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa 
aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse 
âmbito, em sua área de abrangência territorial; 
II – Campus Avançado, vinculado administrativamente a um campus ou , em caráter 
excepcional, á Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por 
meio de atividades  de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou 
especializada, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de curso de 
formação inicial e continuada; 
III – Polo de Inovação, destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas 
por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e formação profissional para os 
setores de base tecnológica; 
IV – Polo de Educação a Distância, destinado à oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio 
de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo de expandir o 
atendimento às demandas por formação profissional em todo território de abrangência 
do Instituto Federal. 
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Quadro 02 – Quantitativo de campi e ano de criação e respectivos municípios e 
microrregiões da presença do IFMT 

 
Campi Ano de Criação Município Microrregião 

1. Campus Cuiabá – 
Octayde Jorge da Silva 
(unidade preexistente 
ao IFMT) 

1909 – Escola 
de Aprendizes 

e Artífices 

Cuiabá Cuiabá 

2. Campus São Vicente 
(unidade preexistente 
ao IFMT) 

1943 – Escola 
de Aprendizado 

Agrícola  

Santo Antônio 
de Leverger 

Cuiabá 

3. Campus Cáceres – 
Prof. Olegário Baldo 
(unidade preexistente 
ao IFMT) 

1980 – Escola 
Agrotécnica 

Cáceres Alto Pantanal 

4. Campus Cuiabá-Bela 
Vista (unidade 
preexistente ao IFMT) 

2006 – 
Unidade 

Descentralizada 

Cuiabá Cuiabá 

5. Campus Pontes e 
Lacerda – Fronteira 
Oeste 

2007 – 
Unidade 

Descentralizada 

Pontes e Lacerda Alto Guaporé 

6. Campus Campo Novo 
do Parecis 

2007 – 
Unidade 

Descentralizada 

Campo Novo do 
Parecis 

Parecis 

7. Campus Juína 2007 – 
Unidade 

Descentralizada 

Juína Aripuanã 

8. Campus Confresa 2010 - Campus Confresa Norte Araguaia 
9. Campus 

Rondonópolis 
2010 - Campus Rondonópolis Rondonópolis 

10. Campus Sorriso 2013 - Campus Sorriso Alto Teles Pires 
11. Campus Várzea 

Grande 
2013 - Campus Várzea Grande Cuiabá 

12. Campus Barra do 
Garças 

2010 - Campus Barra do Garças Médio Araguaia 

13. Campus Primavera do 
Leste 

2013 - Campus Primavera do 
Leste 

Primavera do Leste 

14. Campus Alta Floresta 2015 – Campus 
Avançado 

Alta Floresta Alta Floresta 

15. Campus Avançado de 
Tangará da Serra 

2014 – Campus 
Avançado 

Tangará da Serra Tangará da Serra 

16. Campus Avançado de 
Diamantino 

2014 – Campus 
Avançado 

Diamantino Parecis 

17. Campus Avançado de 
Lucas do Rio Verde 

2016 – Campus 
Avançado 

Lucas do Rio 
Verde 

Alto Teles Pires 

18. Campus Avançado de 
Sinop 

2016 – Campus 
Avançado 

Sinop Sinop 

19. Campus Avançado de 
Guarantã do Norte 

2016 – Campus 
Avançado 

Guarantã do 
Norte 

Colíder 

Fonte:  dados retirados do sítio eletrônico do IFMT – disponível em:  www.ifmt.edu.br  - abril 2019 
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Figura 02 - Distribuição espacial das unidades pré-existentes e após expansão pelos 
municípios do território do estado de Mato Grosso 

 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 03 - Distribuição espacial das unidades pelas microrregiões do território do estado de 
Mato Grosso 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 
 
 



22 
 

 
 

Figura 04 - Distribuição espacial das unidades pelas mesorregiões do território do 
estado de Mato Grosso 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A figura 02 ilustra a distribuição espacial dos campi do IFMT pelo território de Mato 

Grosso e ainda oferece a distinção entre campus pré-existentes e após processo de expansão da 

Rede Federal. 

As figuras 03 e 04 ilustram a distribuição espacial dos campi do IFMT e concentração 

pelos critérios de divisão regional por microrregiões e mesorregiões. Em especial, a figura 03 

onde as áreas claras são microrregiões sem ocupação de presença física na forma de campus.  

A microrregião Cuiabá ostenta 4 campi, sendo que são dois considerados pré-existentes ao 

processo de expansão da Rede Federal (Campus Cuiabá e Campus São Vicente em Santo 

Antônio do Leverger). 

A correlação com esses parâmetros inserção regional e setor produtivo estão diante da 

compreensão de que para a EPT  se insere em um mundo do trabalho sob renovação contínua e 

pelo aumento da complexidade crescente conforme (CORDÃO, 2017), sendo que um possível 

equívoco de inserção, sob pena de nulidade da sua existência, teria como único retorno à 

economia a renda dos postos de trabalhos criados para si próprio pelo sistema de educação. A 

correlação permite a correta associação entre o capital humano ao capital físico instalado já que 

a performance de ambos conjugados é um dos fatores potenciais que favorece de crescimento 

e desenvolvimento econômico. O aspecto tecnológico advém de que existência de estruturas 

científicas e tecnológicas que são condições vitais ao desenvolvimento de uma sociedade, além 

de necessárias à evolução dos sistemas produtivos, progresso tecnológico e produtividade. 

Nesse contexto que surge o problema da pesquisa cujo objetivo é compreender a 

expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT e a 

sua compatibilidade com as estruturas produtivas existentes.  As estruturas produtivas expõem 

a vocação econômica regional. Assim sendo, a pergunta a qual se pretende analisar e responder 

é: a expansão do IFMT atendeu às vocações econômicas das regiões do território mato-

grossense? 

Os objetivos intermediários delineados são: analisar a legislação e normativos que 

regem a criação e expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; levantar 

registros de expansão do IFMT; efetuar levantamento de dados e informações sobre perfil 

econômico local; aplicar método de análise das estruturas econômicas locais; analisar a 

presença do IFMT mediante a caracterização da presença e a economia local. 

Dado o objetivo da investigação, considerando-se que abordar as 19 unidades plantas 

físicas (campi do IFMT) é um escopo muito amplo, este trabalho se concentra na análise do 

território da microrregião do Alto Teles Pires onde a presença de dois câmpus do IFMT: 

Campus Sorriso e o Campus Avançado de Lucas do Rio Verde. 
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A metodologia utilizada para permitir o conhecimento e delinear o perfil das estruturas 

produtivas locais será revisão bibliográfica e documental e a aplicação de indicadores da 

existência de especialização econômica e de localização de atividades produzidas – quociente 

locacional (QL), aplicados sobre a base de empregos da Relação Anual de informações Sociais 

– RAIS. 

De acordo com Suzigan e colaboradores (2007) a utilização do quociente locacional 

(QL) demonstra a concentração relativa de uma determinada atividade de modo comparativo a 

mesma atividade em uma base, em nosso caso microrregião e estado, um QL elevado em 

determinada atividade em uma região indica a especialização da estrutura de produção local 

naquela atividade, como se fosse uma comparação percentual da atividade na microrregião em 

relação a participação da atividade no estado. A identidade do QL pode ser expressa da forma 

abaixo (1): 

 

A interpretação dos resultados dá-se da seguinte forma: em QL= 1 a especialização local 

da atividade é idêntica ao estado; em QL < 1 a especialização é inferior ao estado; em QL > 1 

a especialização é superior ao do estado. 

Notações para as expressões: 

 Eij = o nível de emprego formal do setor i na microrregião j; 

 
j

ijE = o somatório do emprego formal do setor i em todas as microrregiões j; 

 
i

ijE = o somatório do emprego formal da microrregião j em todos os setores i; 


i j

ijE = o somatório do emprego em todos os setores i de todas as microrregiões j. 

Este trabalho está dividido, além desta introdução, em referencial teórico (concepção de 

educação profissional e tecnológica, legislação básica em educação profissional e tecnológica, 

breve histórico da rede federal, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos técnicos e superiores de tecnologia e o setor 

produtivo), caraterização da oferta de ensino presencial do IFMT na microrregião do Alto Teles 

Pires – MT, caracterização da estrutura produtiva da microrregião do Alto Teles Pires – MT, 

análise de aderência da oferta de ensino presencial do IFMT e da estrutura econômica da 

microrregião do Alto Teles Pires - MT e conclusão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Concepção de Educação Profissional e Tecnológica 

A concepção da educação profissional e tecnológica – EPT pode envolver um conjunto 

diverso de significados que dependem da temporalidade, propósito da abordagem e prisma de 

análise sobre a interação do mundo da educação e do trabalho. 

Em Cordão (2017, p. 125), acerca da evolução dos conceitos, entramos uma expressão 

da EPT conforme critérios de temporalidade: 

[...] o conceito de educação profissional evoluiu, aos trancos e barrancos, a partir da 
ideia básica de treinamento operacional para a mão de obra escrava e para os pobres 
e desvalidos da sorte, que não tinha acesso à escolaridade formal, mais voltada para 
aqueles que aspiravam a educação superior, mais adequada às elites condutoras da 
nação.  Em uma perspectiva assistencial e filantrópica, a formação de mão de obra 
operacional é atividade mais apropriada para tirar os menores da rua e das garras dos 
traficantes de drogas, diminuir a vadiagem ou auxiliar aqueles que necessitam 
precocemente vendar sua mão de obra no mercado de trabalho, por uma questão de 
sobrevivência.  Esse tem sido o discurso político mais frequente em toda a história da 
república. 

 

Essa expressão revela o dualismo inicial da EPT (ensino manual e intelectual) dentro da 

educação brasileira que veio a resultar em um dualismo estrutural do sistema educativo entre a 

formação para o trabalho e a formação propedêutica.  

Em que pese essa interpretação, a EPT somente obteve a equivalência plena com a 

educação geral através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do ano de 1961 – 

Lei n. 4.024/1961. 

Por um tempo, inclusive, tornou-se obrigatória junto à educação geral, face o 

entendimento de prioridade frente aos desafios do desenvolvimento educacional e aliviar a 

demanda por cursos universitários, a exemplo o período da vigência da política de formação 

profissional compulsória vigente da Lei n. 5.692/1971 até a revogação pela Lei n. 7.044/1982. 

Mas a acepção de que são necessários incorporar aspectos de formação profissional com 

componentes da ciência e cultura, aspectos humanitários, científicos e tecnológicos é 

contemporânea. 

Em Freire e colaboradores (2018), há menção sobre uma expressão do filósofo francês 

Gilbert Simondon, nos idos de 1968, em uma entrevista sobre “mecanologia” onde se utiliza da 

expressão “falta-nos poetas-técnicos” em qual envolve conceito de que um objeto não é 

somente utilidade, mas ele expressa o mundo, ele expressa a pessoa que o concebeu. A 

formação da pessoa para se tornar completa não deve prescindir nem do humanismo e nem da 

tecnologia (consequentemente da ciência junto).   De ferramentas, motores de carros até a Mona 

Lisa, sempre há a beleza da invenção. 
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Paim (2018, p. 232), a respeito do ensino médio técnico, argumenta que “a importância 

da articulação entre o ensino médio propedêutico e técnico profissional do nível médio é 

consenso em boa parte dos países da OCDE e outras nações desenvolvidas [...]” e que: 

Em que pese a importância de o ensino médio estar voltado para a formação do jovem 
que aguce seu espírito crítico sobre a ciência e a vida, bem como as habilidades 
socioemocionais, a preparação para o trabalho, principalmente nessa etapa é 
fundamental.   
Esta preparação deve estar assentada na “nova economia”, considerando a indústria 
4.0, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, integração indústria e 
serviços, os avanços tecnológicos da agricultura e a preocupação com a 
sustentabilidade ambiental. 

   

A inserção da EPT se expressa em não mais formar uma pessoa para um posto de 

trabalho, mas também dar-lhe condições em perspectivas de “atualização, renovação e auto 

reestruturação” perante a complexidade da modernidade, disse Professor Francisco Cordão no 

Parecer CNE/CP n. 29/2002 que trata da EPT de nível tecnológico.  Isso representa a 

necessidade de domínio dos fundamentos e não mais simplesmente o mero adestramento em 

técnicas produtivas. 

Em Moll e colaboradores (2010), em visão da contemporaneidade, no que se diz ponto 

de vista da educação, a concepção é tratada em dupla perspectiva: formação (qualificação) 

profissional e educação tecnológica.  Em primeira perspectiva inserida em uma relação direta 

no embate capital-trabalho, onde se articula com as políticas de desenvolvimento econômico 

local, geração de renda, ou seja, provimento aos empregos e empreendedores.  Em segunda 

perspectiva, a concepção da inserção das tecnologias, educação tecnológica em relação ao 

progresso científico e tecnológico e maior complexidade das atividades laborais, incorporação 

da cultura técnica na educação e a integração da ciência, tecnologia e trabalho, integração tão 

imprescindível ao contexto contemporâneo e futuro do mundo produtivo. 

Na EPT contemporânea espera-se a superação dos dualismos que vigoraram em tempos 

pregressos: educação ao trabalho aos pobres e educação acadêmica às elites; formação para 

prática e para ciência; formação técnica-instrumental e formação teórica geral.  Não se deve 

valorizar só o humanismo e nem supervalorizar o objeto técnico (tecnicismo).  O humano e a 

tecnologia devem fazer parte da formação da pessoa e integrar o mesmo componente 

educacional. 

Atualmente, a expressão educação tecnológica veio a superar e substituir outros 

anteriores tais como educação técnica, ensino técnico, ensino industrial, formação técnico-

profissional, técnico de nível superior, inclusive sendo adotada pela legislação e pelo Ministério 
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da Educação – MEC, uma vez que se refere a conceito mais abrangente, segundo Silveira 

(2015). 

 

2.2 Legislação Básica em Educação Profissional e Tecnológica 

O texto da Constituição Federal de 1988 apresenta 11 artigos que tratam da educação 

brasileira e três específicos relativos a EPT (Artigos 205, 214 e 227): 

 Artigo 6º - A educação é assegurada como um dos direitos sociais, assim como a 

saúde, alimentação e outros; 

 Artigo 22 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação como competência da União; 

 Artigo 205 – “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho”; 

 Artigo 206 – Trada dos princípios do ensino: igualdade de condições e acesso e 

permanência; liberdade do ensino, aprendizado, pesquisa e do pensamento; 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições de 

ensino públicas e privadas; gratuidade em estabelecimentos de ensino público; 

valorização dos profissionais de ensino e de educação escolar; gestão democrática; 

garantia da qualidade e outros; 

 Artigo 210 – Determinação para que haja fixado conteúdos mínimos ao ensino 

fundamental para assegurar formação básica comum e respeitando valores culturais 

artísticos, nacionais e regionais; 

 Artigo 211 – Trata da gestão e financiamento da educação aos três níveis das 

unidades da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); 

 Artigo 212 – Trata dos percentuais de gasto mínimo orçamentário em educação aos 

três níveis das unidades da federação (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios); 

 Artigo 213 – Estabelece que recursos públicos que além das escolas públicas, os 

recursos públicos podem ser destinados para escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas definidas em lei, bem como ao custeio de bolsas de estudos do ensino 

fundamento e médio na rede privada em lugares ausentes do ensino público; 
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 Artigo 214 - Dispositivo de plano nacional de educação haverá de integrar ações do 

poder público que conduzam a formação para o trabalho, bem como formação 

humanística, científica e tecnológica do País.   

 Artigo 227 - É dever do Estado à educação e à profissionalização da pessoa. 

E perante o que a Constituição Federal estabelece, conjuntamente com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o ensino é organizado sob forma de sistemas 

de ensino e competências, em resumo: 

 Sistema de Ensino Federal - União:  autoriza, avalia, credencia, reconhece o ensino 

superior e supervisiona o sistema de ensino público federal;  

 Sistemas de Ensino Estaduais e Distritais- Estados e Distrito Federal: autoriza, 

avalia, credencia, reconhece o ensino básico e supervisiona os estabelecimentos do 

sistema estadual público de ensino.  Observação: há casos da existência de 

universidades estatuais que se sujeitam a regulação do próprio Estado; 

 Sistemas de Ensino Municipais - Municípios: organiza, mantém e supervisiona a 

educação pré-escolar e ensino fundamental dos próprios sistemas de ensino. 

E acerca da estrutura do sistema educacional brasileiro encontra-se na LDB, artigo 21, 

título V – sobre níveis e modalidades e pode ser compreendido pelo quadro apresentado abaixo: 

 

Quadro 03 – Organização em níveis da educação brasileira 

Educação Básica Educação infantil, ensino fundamental e 

médio 

   Educação Superior Graduação, aperfeiçoamento, sequenciais e 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

   Fonte: elaborado pelo autor 

 

Perante esse quadro de organização, a LDB apresenta as modalidades de ensino, da 

seguinte forma: 

 Educação de jovens e adultos – destinada aos que não tiveram acesso e nem 

continuidade ao ensino fundamental e médio na idade própria. 

 Educação profissional e tecnológica – aplicação da educação que visa ao 

desenvolvimento de aptidões ao trabalho, ciência e tecnologia. 

 Educação especial – aplicação da educação aos portadores de necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular dos sistemas de ensino. 
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Podem, ainda, serem consideradas como modalidades pela adaptação da forma de 

aplicação da educação: a educação indígena, educação do campo, quilombola e o ensino à 

distância. 

 A educação profissional e tecnológica- EPT presente no sistema educacional brasileiro 

é também estruturada em diferentes níveis, articulações, formas e complexidades e convergente 

para com os níveis da educação geral, apresentando-se sobre as seguintes formas: 

 Qualificação profissional – formação inicial e continuada; 

 Formação técnica – cursos técnicos de nível médio; 

 Graduação - cursos superiores de tecnologia; 

 Pós-graduação – programas de mestrado e doutorados profissionais. 

 A existência da EPT, em legislação pertinente ao assunto, tem por objetivo formar 

pessoas de diferentes situações de escolarização com conhecimentos e habilidades necessárias 

ao horizonte do mundo do trabalho, exercício da cidadania, integração cultural, ciência e 

tecnologia. 

A EPT é convergente para com a educação geral (anteriormente apresentada sobre 

forma estruturada em dois níveis: básico e superior) uma vez que suas diretrizes a integram, em 

seus diferentes níveis (qualificação profissional, formação técnica, graduação e pós-graduação), 

ao processo de ensino regular do sistema nacional. 

O termo educação profissional2 surgiu pela primeira vez nos dispositivos da Lei n. 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei “Darcy Ribeiro” e 

atualmente encontra-se com redação de “educação profissional e tecnológica” dada pela Lei n. 

11.741/08 (redimensionamento da educação profissional e tecnológica). 

A introdução do termo “tecnológica” advém da concepção de maior abrangência no 

sentido de formar profissionais em todos os níveis direcionados ao mercado de trabalho aptos 

à ciência e tecnologias, seja em funções simples ou complexas nos diversos setores da economia 

(SILVEIRA, 2015) e assim passou a ser utilizado no âmbito do Ministério da Educação – MEC.   

A educação tecnológica expressa a conexão entre educação e tecnologia que visa formar 

para atender a realidade da sociedade no sentido estrito da própria tecnologia (invenção ou 

transformação) e assim passa a substituir outras terminologias precedentes ou correlatas dada a 

evolução do conceito, tais como já foram aplicadas, a exemplo: ensino industrial, ensino 

formação técnico-profissional, ensino técnico. 

 
2 A ausência de precedência do termo não significa a não existência pretérita pois a educação profissional é assunto de longa 
data e encontra-se presente nos textos normativos do itinerário do ensino brasileiro. 
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De acordo com Tomasi (2017) cada fase de desenvolvimento da sociedade demanda 

profissionais para atenderem os requisitos que se abrem (sociais e profissionais) e que a 

educação tecnológica busca formar o ser humano de forma consciente e crítico sobre o mundo 

do trabalho e sua função nesse contexto. 

E assim, a educação profissional e tecnológica encontra-se em capítulo próprio dentro 

da LDB vigente (capítulo III – Da Educação Profissional e Tecnológica) e a sua compreensão 

de competências legais passam pelos textos dos artigos 36 (que rege de uma forma específica a 

educação profissional técnica de nível médio) e 39, 40 e 41 de uma forma de maior abrangência 

de todo o sistema de ensino de EPT – regulamentados pelo Decreto n. 5.154/2004. 

 O artigo 39 é a melhor expressão normativa dos níveis e da oferta à qualificação 

profissional no Brasil, integrada aos diversos níveis de ensino, na seguinte forma: 

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, 
de 2008) 
§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 
§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008) 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei 
nº 11.741, de 2008) 
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008) 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008). 
 

Logo, observa-se a estruturação dos cursos da EPT também níveis de ensino em que se 

alojam tipologias de cursos com diretrizes e especificidades próprias (formação inicial, 

continuada e qualificação profissional; educação profissional técnica de nível médio e educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação). 

O que se denomina de formação inicial e continuada pode ser compreendida de forma 

separada.  A formação inicial é direcionada ao ingresso (ou reingresso) no mercado de trabalho 

em que se busca formar o sujeito em habilidades que lhe permita atuar profissionalmente em 

alguma área do conhecimento (vinculada a capacidade de absorção do conhecimento e não tão 

quanto a escolarização do sujeito).  E continuada refere-se ao aperfeiçoamento e atualização 

das competências ao exercício profissional e isso pode ser aplicado a todos os níveis de ensino 

do que se denomina ações de capacitação, aperfeiçoamento ou especialização. 

A educação profissional técnica de nível médio, além da própria LDB e do Decreto n. 

5.154/2004, possui diretrizes curriculares traçadas pelo Parecer CNE/CEB n. 11/2012 e 
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Resolução CNE/CEB n. 6/2012.  Pode ser ofertada de três formas: integrado ao ensino médio, 

concomitante e subsequente. 

O formato integrado ao ensino médio tem como requisito ao ingresso possuir o ensino 

fundamental completo.  O currículo do curso técnico é ofertado articulado ao currículo da 

educação em nível médio na mesma instituição e sob mesma matrícula. 

O formato concomitante também tem por requisito ao ingresso o ensino fundamental 

completo, prevê a articulação entre o currículo do curso técnico ao da educação em nível médio, 

mas se trata de uma oportunidade educacional dentro da mesma instituição ou mediante 

convênio (ou acordo de intercomplementaridade) com outras instituições escolares e assim 

acaba por haver matrículas distintas. 

O formato subsequente ajusta-se a pessoa que já possua o ensino médio completo e 

deseja apenas formar-se curso técnico de nível médio (busca da profissionalização). 

A educação profissional tecnológica de graduação (também conhecida como graduação 

de nível tecnológico ou cursos superiores de tecnologia) tem o seu entendimento e compreensão 

melhor assimilada através do Parecer CNE/CP n. 29/2002 que teve por conselheiro relator o  

professor Francisco Aparecido Cordão e que fornece base para Resolução CNE/CP n. 3/2002 

que institui as “Diretrizes Curriculares Gerais para organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia”. 

Os cursos superiores de tecnologia são de graduação superior como também sãos cursos 

de licenciatura e bacharelado, porém com características distintas.   As formações são 

específicas em teorias e práticas de atividades de uma determinada área profissional e seus 

processos produtivos, bem como a inovação científica e tecnológica.  Os egressos são 

profissionais de nível superior e aptos a seguir estudos ao nível de pós-graduação. 

Em se tratando de pós-graduação, a especificidade está representada pelos programas 

de mestrado e doutorado profissionais stricto sensu de forma regulamentada pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  Embora presente no mundo 

acadêmico a tempo remoto, a modalidade foi instituída formalmente pela Portaria MEC n. 

389/2017 com as considerações da “relevância social, científica e tecnológica dos processos de 

formação profissional avançada, bem como o necessário estreitamento das relações entre as 

universidades e o setor produtivo”.   O regulamento atual é regido pela Portaria CAPES n. 

60/2019. 

Os objetivos delineados pelos incisos presentes do artigo 2º da Portaria CAPES n. 

60/2019 expressam o sentido da existência da modalidade profissional stricto sensu em sendo: 
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I – Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional 
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, 
organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho; 
II - Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de 
arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; 
III - Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades 
demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das 
organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e 
aplicação de processos de inovação apropriados; e 
IV - Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em 
empresas, organizações públicas e privadas. 
 

Quadro 04 - Cursos e tipologias da educação profissional e tecnológica no Brasil 

Cursos Tipologias 

FIC e qualificação 
profissional. 

Qualificação, aprendizagem, atualização e certificações. 

Educação 
profissional técnica 
de nível médio. 

Articulada (integrada, concomitante e 
Intercomplementariedade). 
Subsequente. 
Especializações técnicas. 

Educação 
profissional 
tecnológica de 
graduação. 

Cursos superiores de tecnologia. 

Educação 
profissional e 
tecnológica de pós-
graduação. 

Especialização tecnológica, mestrados e doutorados 
profissionais. 

   Fonte: elaborado pelo autor 

 

A oferta dos cursos técnicos e tecnológicos encontra-se também organizada por 

intermédio de eixos tecnológicos onde se aplicam o catálogo nacional de cursos técnicos – 

CNCT e o catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia – CNST 3.  Os eixos são 

definidos pelo MEC que, além de disciplinar as denominações de cursos (auxilia a 

identificação), compreendem agrupamentos de cursos de acordo com suas características, 

natureza, carga horária mínima, campo de atuação, ocupações associadas (conforme 

classificação brasileira de ocupações – CBO) e aparato técnico e tecnológico afim de que 

possibilitem itinerários formativos, uma pretensa verticalização, como se fossem etapas de 

formação, flexíveis (dada a evolução rápida do conhecimento moderno) e diversificados, 

conforme os interesses das pessoas e possiblidade das instituições. 

 

 

 
3 CNCT 3ª versão - Resolução CNE/CBE n. 01/2014.  CNST  3ª versão – Portaria MEC n. 413/2016. 
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Quadro 05 - Relação dos eixos tecnológicos dos cursos técnicos e cursos superiores de 
tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                   Fonte: elaborado pelo autor a partir do CNCT e CNST 

 

2.3 Breve Histórico da Rede Federal 

Em primeiro momento, torna-se relevante dizer que a educação profissional e 

tecnológica - EPT existe e evoluiu de forma paralela à Rede Federal em outros ambientes 

institucionais.  Em documento denominado  “Políticas públicas para educação profissional e 

tecnológica” – SETEC/MEC (2004) há quadro descritivo onde elenca a diversa presença da 

EPT:  paraestatais do Sistema S; universidades públicas e privadas; escolas e centros mantidos 

por sindicatos; escolas mantidas por grupos empresariais; organizações não-governamentais;   

formato formal ou livre a distância (correios e internet) e até mesmo outros sistemas de ensino 

pertencentes aos Estados. 

Aspectos da evolução e institucionalidade atual da Rede Federal são resultados de um 

processo histórico.  E como em todo processo histórico institucional, há períodos de mudanças 

gerais, mudanças pontuais, transições, alternâncias, permanências que podem envolver 

identidades históricas e suas questões conceituais e contextuais. 

Desta forma, observamos várias institucionalidades e acepções acerca da EPT desde a 

criação das Escolas de Aprendizes Artífices até o surgimento dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

Eixos tecnológicos 

1. Ambiente e saúde 

2. Controle e processos industriais 

3. Desenvolvimento educacional e social 

4. Gestão e negócios 

5. Informação e comunicação 

6. Infraestrutura 

7. Militar 

8. Produção alimentícia 

9. Produção cultural e design 

10. Produção industrial 

11. Recursos naturais 

12. Segurança 

13. Turismo, hospitalidade e lazer 
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A criação das Escolas de Aprendizes e Artífices pelo então Presidente da República Nilo 

Procópio Peçanha, em 1909, é considerada a gênese da Rede Federal, pois elementos e outros 

formatos da EPT também podem ser encontrados em tempos anteriores e inclusive do período 

histórico do Brasil colonial e imperial neste país. 

As Escolas de Aprendizes Artífices destinavam-se ao ensino profissional (aprendizagem 

de ofícios), primário e gratuito e sujeito a administração da Diretoria Geral de Indústria e 

Comércio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio do Brasil. 

Eram 19 (dezenove) unidades distribuídas pelo país: Mato Grosso, Piauí, Goiás, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Paraná, Alagoas, Campos dos Goytacazes (RJ), 

Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo, Sergipe, Ceará, Bahia, Pará, Santa Catarina, Minas 

Gerais e Amazonas que foram paulatinamente implantadas entre os anos de 1910 e 1911 

(FIGUEIREDO, 2017). 

Em 1937, Era Vargas, deu-se o segundo grande movimento institucional por intermédio 

da Lei n. 378/1937, sob a gestão de Gustavo Capanema.  Muda-se a denominação do Ministério 

da Educação e Saúde Pública para Ministério da Educação e Saúde.  As Escolas de Aprendizes 

Artífices saem do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio do Brasil e passam à 

administração do Ministério da Educação e Saúde Pública e mudam a denominação para 

“Liceus Industriais”.  Os Liceus assumem a lotação daquelas Escolas de Aprendizes Artífices 

(imóveis, patrimônio e pessoal) e receberam também o acréscimo do nome da localidade em 

sua denominação. 

Em 1942, dentro de um rol de atos que reformularam o conjunto de leis orgânicas do 

ensino brasileiro conhecidos como Reforma Capanema – em alusão ao Ministro da Educação, 

dois instrumentos marcam outra transformação na evolução da Rede Federal. O Decreto n. 

4.073/1942, Lei orgânica do Ensino Industrial, onde o ensino industrial passa a ser ministrado 

a dois níveis: o ensino industrial básico (mestria) e o ensino técnico pedagógico (técnico); e o 

Decreto n. 4.127/1942, que estabelece bases de organização da rede de estabelecimentos de 

ensino industrial da seguinte forma: escolas industriais, escolas técnicas, escolas artesanais e 

escolas de aprendizagem. 

Em 1959, adveio a autonomia na forma legal:  são transformadas em pessoas jurídicas 

(autarquias públicas) as escolas industriais e técnicas da Rede Federal.  A Lei n. 3.552/1959 

dispõe sobre a nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino 

industrial do Ministério da Educação. Em seu artigo art. 16 reza que “os estabelecimentos de 

ensino industrial, mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, terão personalidade jurídica 

própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira[...]”. 
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O ano de 1961 trouxe o advento da primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  De acordo com Cordão (2017, p. 44), a LDB “equiparou o ensino 

profissional técnico ou ensino acadêmico, quanto à equivalência e às possibilidades de 

continuidade dos estudos [..]”.  Caires (2016) diz que para efeitos da Lei, houve completa 

equivalência dos cursos técnicos com cursos secundários para efeito de ingresso no ensino 

superior e acesso ao ensino médio (o equivalente à época) aos concluintes de cursos de 

aprendizagem, desde que estivessem na série adequada. 

Em 1967, a Rede Federal foi ampliada, não por expansão própria, mas por incorporação 

por ato de transferência ao Ministério da Educação e Cultura dos órgãos de ensino ligados ao 

Ministério da Agricultura – universidades rurais, colégios e escolas agrícolas – Decreto n. 

60.731/1967.  Segundo Caires (2016), a medida trouxe a oferta do ensino agrícola para a Rede 

Federal, inclusive com também a criação de novas escolas técnicas agrícolas. 

A década de 70 trouxe o ensino técnico de natureza compulsória.  O governo federal por 

meio da Lei n. 5.692/1971, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º grau, exigia uma 

forma de ensino profissional compulsório junto  ao ensino do  então 2º grau,  a aplicação de um 

conteúdo mínimo para habilitação profissional ao qual faria parte de uma formação especial de 

currículo em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional. 

Assim, o concluinte se formaria com uma formação profissional. 

Fato relevante da década de 70, são os primeiros casos de “cefetização” de escolas 

técnicas.    As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Celso Suckow da Fonseca 

(RJ) sofrem a transformação ao modelo novo de Centro Federal de Educação Tecnológica – 

CEFET.  De acordo com Caires (2016, p. 84) o fato da “ocorreu devido ao reconhecimento 

social e do setor produtivo, sobre a qualidade dos cursos profissionais ofertados por essas 

instituições” e pelo argumento da necessidade de profissionais com formação técnica de nível 

superior com orientação mais direcionada às necessidades do setor produtivo. O modelo 

institucional de CEFET coexistiria a oferta de ensino de graduação e pós-graduação, 

licenciaturas, formação de professores, 2º grau técnico, cursos de extensão e aperfeiçoamentos, 

além de realizar pesquisas. 

O estágio de evolução institucional de CEFET tornou-se modelo de referência e 

excelência em EPT e a ser aspirado por todas outras unidades da rede federal.   

Adiante na década de 90, adveio a Lei n. 8.948/1994 com três pontos importantes para 

Rede Federal:  primeiro institui o sistema nacional de educação tecnológica; segundo 

estabeleceu critérios para gradativa transformação das escolas técnicas em CEFET; e por 

terceiro, vinculou  que  a expansão da educação profissional somente poderia ocorrer em 
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parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo e organizações não-

governamentais que seriam responsáveis por sua manutenção, o que praticamente tornou-se 

uma trava na expansão da Rede Federal. 

Por advento de nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96 

– o termo “educação profissional” surge pela primeira vez e é tratada em capítulo próprio. 

A “trava” que impedia a expansão da Rede Federal somente foi removida por intermédio 

da Lei n. 11.195/2005 que deu nova redação à Lei n. 8.948/1994 – a expansão poderia ocorrer 

“preferencialmente” em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo e 

organizações não-governamentais.  A troca de termos abriu a oportunidade ao investimento 

para a criação de novas unidades pela própria Rede Federal mantendo-as sob sua própria 

supervisão e manutenção pelo governo federal. 

O ano de 2005 trouxe também a transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (a primeira e única do 

país até hoje criada) e o lançamento do Plano de Expansão da Rede Federal formulado pelo 

MEC/SETEC. 

 O Ministério da Educação considera como primeiro período da expansão os anos de 

2003 a 2010 – e que pode ser comprovado pela Portaria MEC n. 246/2016 que trata de 

dimensionados de cargos da Rede Federal. 

Em 2008, surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos 

Federais em aproveitamento da estrutura potencial instalada da então Rede Federal de Educação 

Tecnológica sob a nova institucionalidade e arranjo da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação.  
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Quadro 06 – Principais eventos da rede federal de educação profissional, científica e 
tecnológica 

 

Ano Eventos 
1909 Criação das Escolas de Aprendizes e Artífices. Decreto n. 7.566/1909 – Gênese da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica ocorre com a criação das escolas de 
aprendizes artífices. 

1937 Lei n. 378/1937 – Conversão da denominação do Ministério da Educação e Saúde Púbica 
em Ministério da Educação e Saúde e dispõe da sua nova organização reza no art. 37 
“[...] as escolas aprendizes artífices, mantidas pela União, serão transformadas em 
Lyceus, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus”. 

1942 Decreto n. 4.073/ 1942 - Lei orgânica do Ensino Industrial - o ensino industrial passa a 
ser ministrado a dois níveis:  ensino industrial básico (mestria) e ensino técnico 
pedagógico (técnico). 
Decreto n. 4.127/1942 – Estabelece bases de organização da rede de estabelecimentos 
de ensino industrial – a organização em: escolas industriais; escolas técnicas; escolas 
artesanais; e escolas de aprendizagem. 

1959 Lei n. 3.552/1959 – Da organização administrativa - art. 16: “Os estabelecimentos de 
ensino industrial, mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, terão personalidade 
jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira[...]” - 
transformadas em autarquias as escolas industriais e técnicas mantidas pelo governo 
federal. 

1961 Lei n 4.024/1961 – Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – primeira LDB. 
1967 Decreto n. 60.731/1967 – Transfere para o Ministério da Educação e Cultura os órgãos 

de ensino do Ministério da Agricultura – As universidades rurais, colégios e escolas 
agrícolas. 

1971 Lei n. 5.692/1971 – Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus e reza que é 
compulsório o ensino profissional com o currículo do 2º grau. 

1978 Lei n. 6.545/1978 – Transforma as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná 
e Celso Suckow da Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica.  Os Cefets 
poderiam ter por objetivos a oferta do ensino superior de graduação e pós-graduação, 
licenciaturas, 2º grau técnico, cursos de extensões, aperfeiçoamento e especializações na 
área técnica industrial e realizar pesquisas. 

1994 Lei n. 8.948/94 – Institui o sistema nacional de educação tecnológica; estabeleceu a 
gradativa transformação, mediante critérios, das escolas técnicas federais em Cefets; 
vinculou a expansão da educação profissional somente poderá ocorrer em parceria com 
Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo e organizações não-
governamentais que seriam responsáveis por sua manutenção. 

1996 Lei n. 9.394/96 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional.  Trata-se da primeira 
vez que surge o termo “educação profissional” na LDB e é tratada em capítulo próprio. 

2005 Lei n. 11.195/2005 – Nova redação à lei n. 8.948/1994 - permite que a expansão possa 
ocorrer “preferencialmente” em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, 
setor produtivo e organizações não-governamentais que seriam responsáveis por sua 
manutenção. 
O Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná é transformado em Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 

2008 Lei n. 11.892/2008 – Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 
providências. 

 Fonte:  elaborado pelo autor 
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2.4 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Rede Federal, 

instituída pela Lei n. 11.892/2008, vinculada ao Ministério da Educação é constituída pelas 

seguintes instituições: 

 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais; 

 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UFTPR; 

 Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET 

RJ e CEFET – MG; 

 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais; 

 Colégio Pedro II. 

De acordo com o sítio eletrônico Plataforma Nilo Peçanha – repositório estatístico da 

Rede Federal, o conjunto das instituições possuem 57 unidades e cerca de 1 milhão de 

matrículas em todo território federal (ano 2017). 

A expressão maior da Rede Federal são os Institutos Federais, 38 existentes distribuídos 

pelo país, que se encontram presentes em todas as unidades da federação e que conforme o 

artigo 2º da Lei n. 11.892/2008 tem por perfil: 

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 conjugação de conhecimentos técnicos 
e tecnológicos com suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

 

As finalidades e características da atuação são descritas pelo artigo 6º da Lei n. 

11.892/2008, da seguinte forma: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 
e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 
atuação do Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, voltado à investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
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VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 
 

E observada as finalidades e características, o artigo 7º da Lei n. 11.892, trata dos 

objetivos da seguinte forma: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 
de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 
e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 
e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, 
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 
 

Esses dois artigos, supracitados, exemplificam a ampla segmentação de possibilidades 

de atuação nos diversos níveis e modalidades educacionais.  Aliado a esses aspectos, existe a 

disposição do artigo 8º da Lei n. 11.892/2008 que exige a garantia de oferta mínima de 50% 

das vagas em sua ação acadêmica para atendimento do inciso I do artigo 7º (educação 

profissional técnica de nível médio) e o mínimo de 20% ao inciso VI do artigo 7º (atuação ao 

nível superior). 

A distribuição geográfica a nível de unidades de federação, os Institutos Federais 

encontram-se distribuídos por todos os Estados sob a diretriz primordial da oferta educativa de 

apoio a inserção ou reinserção no mercado de trabalho e em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos.  
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Quadro 07 – Unidades da educação profissional e tecnológica no Brasil – 2017 

Região Norte Região Sudeste 
Estados Instituições Cursos Matrículas Estados Instituições Cursos Matrículas 

Amazonas IFAM              265        25.768  Espírito Santo IFES            297        33.943  

Roraima IFRR                79          4.477  Minas Gerais IFMG            192        16.815  
  UFRR                  2               49    IFNMG            457        28.744  

Amapá IFAP              138          8.518    IF Sudeste MG            174        16.910  
Pará IFPA              527        30.537    IF Sul MG            229        43.760  

  UFPA                14             746    IFTM            147        10.622  
Tocantins IFTO              146        14.264    UF Viçosa              17          1.520  

Rondônia IFRO              179        19.554    UF Uberlândia                6             671  
Acre IFAC              109          6.687    UFTM                9             488  

Total         110.600    UFMG                6             723  

Região Nordeste   CEFET MG            151        17.667  

Estados Instituições Cursos Matrículas São Paulo IFSP            814        62.355  

Maranhão IFMA              469        31.365  Rio de Janeiro IFF            188        21.570  
  UFMA                  5             179    IFRJ            150        16.798  

Piauí IFPI              324        25.042    
Colégio Pedro 
II            102        19.592  

  UFPI                40          4.221    UFRJ              10          1.345  

Ceará IFCE              594        46.992    CEFET RJ            145        19.686  

Rio Grande do 
Norte 

IFRN              491        60.621  Total         313.209  

UFRN                39          6.871  Região Sul 
Pernambuco IFPE              265        27.870  Estados Instituições Cursos Matrículas 
  IF Sertão              218        11.031  Paraná IFPR            362        44.359  

  UFRPE                  6          2.647    UFTPR               -                  -    
Paraíba IFPB              219        25.780  Santa Catarina IFC            239        18.006  

  UFPB                16          1.431    IFSC            669        47.996  
  UFCG                  3             288  Rio Grande do 

Sul 
IF Farroupilha            167        13.278  

Sergipe IFS              106        11.247  IFRS            311        25.577  
Alagoas IFAL              212        21.567        

  UFAL                  5             262    IF Sul Rio-
grandense 

213 21357 
          

Bahia IFBA              271        32.537    UFSM 45 5620 

  IF Baiano              219        15.597  Total         176.193  

Total         325.548          

Região Centro-Oeste       

Estados Instituições Cursos Matrículas       

Brasília IFB              193        17.487  Rede Federal     

Goiás IFG              235        18.057  Nº Instituições:                      57      

  IF Goiano              271        25.799  
Total 
Matrículas:          1.031.798      

Mato Grosso IFMT              278        31.142        

Mato Grosso 
do Sul 

         
IFMS              226        13.763        

Total         106.248          
     Fonte: dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha - www.plataformanilopecanha.org 
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2.5 Diretrizes Curriculares Nacionais: Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia e o 

Setor Produtivo 

As diretrizes de atuação para educação profissional técnica de nível médio vigentes 

foram estabelecidas pelo relatório constante do Parecer CNE/CBE n. 11/2012, e que teve por 

resultado a expedição da Resolução CNE/CEB n. 6/2012. 

Além dos elementos formais das diretrizes curriculares tais como forma de oferta, 

organização curricular, planejamento, carga horária e certificações, entre outros (tais como 

formas e direcionamentos específicos ao atendimento da educação no campo, quilombola e 

indígena) os dois instrumentos (o Parecer e a Resolução) trazem um conjunto de argumentos 

sobre a importância da disposição da presença da EPT com as formas e configurações do setor 

produtivo existente, ou seja, da economia local. 

Além da velocidade das grandes mudanças proporcionadas pela eletroeletrônica, 

informacionais, ordem sociopolítica, o paradigma da construção de uma nova sociedade focada 

na cidadania, implica o atendimento de condicionantes econômicos do mercado de trabalho. 

A EPT passa a ir além da preparação para tarefas e cargos, domínio operacional e segue 

pela necessidade da compreensão do processo produtivo em sua totalidade, apreensão do saber 

tecnológico e de valores necessários ao processo de tomadas de decisões no mundo do trabalho. 

A primeira questão primordial é o equacionamento e especificidade em sendo que há 

um contexto vigente que exige um profissional docente adequado.  Em se tratando do 

atendimento ao setor produtivo pode-se interpretar em alinhamento de saberes pedagógicos 

com profissionais (este dentro da especificidade dos campos específicos) do que se chama de 

saberes fundamentais à docência e EPT.  E o contexto vigente pode adquirir formas muito 

diferenciadas complexas de atuação tendo em vista a amplitude de atendimento (modalidades) 

que exige pertinência modulação e adequação ao público aluno. 

Uma observação de destaque é indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo 

ensino-aprendizagem que trata a Resolução CNE/CEB n. 06/2012.  Essa parte é de relevante 

entendimento pois a necessidade de laboratórios e experimentações não permite que as unidades 

disponham apenas de salas de aulas nas formas de “auditórios” para repasse de conteúdos 

informativos.  Logo, a configuração de uma unidade de EPT pode tomar a necessidade de 

projetos bem elaborados na forma de capital humano e físico.   

A Resolução CNE/CEB n. 06/2012 também reza sobre a necessária articulação da 

presença da EPT em articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental, “arranjos 

produtivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo”.  Das diversidades 
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das formas de produção, processo de trabalho e culturas subjacentes; necessária flexibilidade 

de itinerários formativos diversificados. 

O conceito de “itinerário formativo” é pertinente aos projetos políticos-pedagógico e  

relativo a estrutura da oferta de ensino (estrutura escolar) para que possam ser seguidos pelos 

estudantes em coerência com os níveis educacionais e modalidades da educação profissional 

com base do “princípio da continuidade” que garanta o progresso do aluno, inserido no ensino-

aprendizagem, como por meio de etapas de formação permanente ao longo da vida em que leva 

em consideração a graus de complexidade, a sequência, a complementaridade dos conteúdos e 

a dinâmicas dos processos de assimilação e aprendizagem. 

A formação técnica também deve ter por balizamento a identidade dos perfis 

profissionais dos egressos, conhecimentos, competência e saberes profissionais da natureza do 

trabalho, tecnologia e demandas sociais, econômicas e ambientais. 

O normativo também trata da pertinência de fortalecimento de colaboração entre os 

entes federados, inclusive dos arranjos de desenvolvimento da educação que visem a “melhoria 

dos indicadores educacionais dos territórios em que os cursos e programas de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio forem realizados”. 

Do Parecer CNE/CEB n. 11/2012 também se extrai a necessidade de que a atuação da 

EPT a nível local seja precedida de levantamentos e estudos juntos às “organizações da 

comunidade, instituições do mundo do trabalho e entre ex-alunos e estudantes do ensino médio” 

e outros dados primários e secundários que permita aos gestores educacionais tenham um rol 

de variáveis para análise e propositura da configuração do curso a ser oferecido, sendo relevante 

o conhecimento das variáveis: 

[...]falta de profissionais devidamente qualificados em determinados segmentos 
profissionais e/ou regiões;  aumento/abertura de oportunidades de trabalho em setores 
determinados da economia em evolução; crescimento do mercado de trabalho formal, 
convivendo com outro informal, frequentemente precário, especialmente alimentado 
pelo movimento das terceirizações; evasão, especialmente nos cursos superiores, por 
motivos diversos, entre os quais deficiências de aprendizado em escolaridade anterior, 
necessidade de trabalho, dificuldades financeiras, o que acarreta consequente busca 
pela formação técnica (menor custo x menor tempo x mais oportunidades de trabalho); 
solicitações de gestores públicos e privados, movimentos sociais e sindicais. 

 

Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

organizar-se-ão também através de diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação 

– através das normas gerais da Resolução CNE/CP n. 3/2002 e Parecer CNE/CP n. 29/2002, 

capitaneado pelo Professor Francisco Aparecido Cordão, especialista em educação profissional 

(que compôs também a comissão mista das diretrizes do ensino técnico do ensino médio 

técnico). 
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De acordo com o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 

educação superior deve “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para 

a inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira[...]”. 

Pelos instrumentos normativos, os cursos superiores de tecnologia são fundamentais ao 

progresso tecnológico e a qualidade da força de trabalho.  O Parecer CNE/CP n. 29/2002 reza 

que o contexto das capacitações tecnológicas devem atender a regionalidade e visam  também 

a participação brasileira no mercado mundial (mundialização econômica) dentro das 

competências de “perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir insumos, 

produtos e serviços”, dentro dos desafios contemporâneos dos novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos “rápida difusão e uso pelo setor produtivo e pela sociedade em geral” e novo 

contexto do trabalho que lhe dê compreensão de todo processo de trabalho “em condições de 

modifica-lo e de criar novas condições de ocupação”. 

Do Parecer CNE/CP n. 29/2002, o texto relatório diz que os cursos de graduação em 

tecnologia devem: 

desenvolver competências profissionais tecnológicas para a gestão de processos de 
produção de bens e serviços; - promover a capacidade de continuar aprendendo e de 
acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o 
prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; - cultivar o pensamento 
reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empreendedora e a compreensão do 
processo tecnológico, em suas causas e efeitos, nas suas relações com o 
desenvolvimento do espírito científico; - incentivar a produção e a inovação 
científico-tecnológica , a criação artística e cultural e suas respectivas aplicações no 
mundo do trabalho; - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização 
e a atualização permanente dos cursos e seus currículos; - garantir a identidade do 
perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular. 

 

Da Resolução CNE/CP n. 3/ 2002 que trata diretamente da fixação das Diretrizes 

Curriculares Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia 

remete no artigo 1º que a educação profissional de nível tecnológico deve garantir aos cidadãos 

o direito “à aquisição de competências profissionais que tornem aptos para a inserção em setores 

profissionais nos quais haja a utilização de tecnologias¨. 

Pelo artigo 2º os cursos superiores de tecnologia deverão: 

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 
processo tecnológico, em suas causas e efeitos; II - incentivar a produção e a inovação 
científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; III - 
desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a 
gestão de processos e a produção de bens e serviços; IV - propiciar a compreensão e 
a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, 
gestão e incorporação de novas tecnologias; V - promover a capacidade de continuar 
aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como 
propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; VI - adotar a 
flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente 
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dos cursos e seus currículos; VII - garantir a identidade do perfil profissional de 
conclusão de curso e da respectiva organização curricular. 
 

E a questão da sintonia com setor produtivo fica em evidência em a inserção coerente 

com a estrutura produtiva local e regional e o texto é expresso da seguinte forma no artigo 3º 

da referida Resolução que sobre o planejamento e organização dos cursos de superiores deve 

ponderar as variáveis: 

I - o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade; 
II - a conciliação das demandas identificadas com a vocação da instituição de ensino 
e as suas reais condições de viabilização; 
III - a identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das 
demandas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 
sustentável do País. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL DO IFMT NA 

MICRORREGIÃO DO ALTO TELES PIRES 

A compreensão da presença de campus depende, primeiramente, conhecer que os 

Institutos Federais são autarquias públicas, vinculadas ao Ministério da Educação e detentores 

de autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-pedagógica na forma da Lei n. 

11.892/2008 e se organizam na forma de Reitoria e campi em modelo análogo das universidades 

federais.  

Acerca da diferenciação pertinente as denominações “campus” e “campus avançado”.  

De acordo com a Portaria MEC n. 1.291/2013 “campus” refere-se a presença de atividades 

permanentes de ensino, pesquisa aplicada e extensão e atendimentos a demandas específicas 

dentro de sua área territorial; “campus avançado” é vinculado administrativamente a outro 

campus ou em caráter excepcional à Reitoria e destinado ao desenvolvimento da educação 

profissional por meio de atividades de ensino, extensão em áreas temáticas ou especializadas 

na oferta de cursos técnico ou cursos de formação inicial ou continuada. 

3.1 Oferta de ensino presencial do campus Sorriso e campus avançado Lucas do Rio Verde 

A presença da estrutura física de EPT na microrregião do Alto Teles Pires dá-se pelo 

campus Sorriso (cidade de Sorriso-MT) e pelo campus avançado de Lucas do Rio Verde (cidade 

de Lucas do Rio Verde-MT) e ambos municípios representam os dois maiores centros 

econômicos e populacionais da microrregião e possuem o número de 1.405 matrículas ao ano 

de 2017 que dá por uma participação relativa aproximada de 4,5% do total de matrículas do 

IFMT em Mato Grosso que fora de 31.142 matrículas naquele ano, de acordo com dados 

extraídos da Plataforma Nilo Peçanha. 

As matrículas encontram-se distribuídas por cursos de qualificação profissional, 

técnicos, superiores de tecnologia, bacharelado e especialização.  E pelos respectivos anos de 

criação podem ser classificadas como pertencentes à Fase III do processo de expansão da Rede 

Federal – Sorriso criado em 2013 e Lucas do Rio Verde criado no ano de 2015. 

O campus Sorriso expressa o número de 923 matrículas ao ano de 2017 e possui o 

planejamento pedagógico e estrutural para ofertar curso e vagas em quatro eixos tecnológicos 

distintos: eixo recursos naturais, eixo alimentos, eixo ambiente e saúde e eixo formação de 

professores.   

Ao exame da oferta de ensino presencial do campus Sorriso, ano 2017, pelo critério das 

participações relativas dá a prioridade aos cursos superiores e especializações com 41,4%, 

seguido pelos cursos técnicos com 40,6% e por último a qualificação profissional com 18,2%.   
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Quadro 8 - Oferta de ensino presencial do campus Sorriso - ano 2017 

   

Nível/Tipo Cursos 

Número 
de 
Matrículas 

Especialização Docência do Ensino Superior e Educação Ambiental 50 

Superior Bacharelado em Engenharia Agronômica 111 

Tecnólogo Gestão Ambiental 110 

  Produção de Grãos 109 

Técnico Técnico Agrícola e Técnico em Alimentos 375 

Qualificação Profissional Operador em Computador 168 

Total  923 
Fonte: elaborado pelo autor - dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha - disponível 
em: www.plataformanilopecanha.org e documentos institucionais 

 
 

Quadro 9 – Participação relativa da oferta de ensino presencial do campus Sorriso -  
ano 2017 

 

Nível/Tipo Cursos 
Matrículas 
(%) 

Especialização Docência do Ensino Superior e Educação Ambiental 5,4 

Superior Bacharelado em Engenharia Agronômica 12,0 

Tecnólogo Gestão Ambiental 11,9 

  Produção de Grãos 11,8 

Técnico Técnico Agrícola e Técnico em Alimentos 40,6 

Qualificação Profissional Operador em Computador 18,2 

Total  100,0 
Fonte: elaborado pelo autor - dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha disponível 
em:     www.plataformanilopecanha.org  e documentos institucionais 

 

Segundo o plano diretor do campus avançado Lucas do Rio Verde, a unidade é vinculada 

administrativamente a Reitoria e tem por declaração de presença institucional que a “expansão 

requer educação profissional sintonizada com arranjos produtivos locais” e o campus Sorriso 

“parcerias rumo à qualificação” conforme documento institucional do IFMT “Uma Década de 

Sonhos, Vidas e Histórias”.  O campus avançado Lucas do Rio Verde tem declarado em plano 

diretor o eixo da produção industrial e eixo do controle e processos industriais. 

O campus avançado de Lucas do Rio Verde o expressa o número de 482 matrículas ao 

ano de 2017.  Ao exame da oferta de ensino presencial do campus avançado Lucas do Rio 

Verde, ano 2017, pelo critério das participações relativas tem o curso superior com 7%, técnico 

com 35,6% e outros de qualificação com 56,8% do total das matrículas.   
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Quadro 10 – Oferta de ensino presencial do campus Lucas do Rio Verde - ano 2017 
 

Nível/Tipo Cursos 

Número 
de 
Matrículas 

Superior Bacharelado em Biotecnologia 34 

Técnico Técnico em Biotecnologia e Subsequente em Biotecnologia 172 

Qualificação Profissional Arte e cultura - Música 70 

  Desenvolvimento Educacional 206 

Total  482 
Fonte: elaborado pelo autor - dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha disponível 
em:     www.plataformanilopecanha.org e documentos institucionais 

 

 

Quadro 11 – Participação relativa da oferta de ensino presencial do campus Lucas do 
Rio Verde - ano 2017 

 

Nível/Tipo Cursos 
Matrículas 

(%) 

Superior Bacharelado em Biotecnologia 7,0 

Técnico Técnico em Biotecnologia e Subsequente em Biotecnologia 35,6 

Qualificação Profissional Arte e cultura - Música 14,5 

  Desenvolvimento Educacional 42,73 

Total  100,0 
Fonte: elaborado pelo autor - dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha disponível 
em:  www.plataformanilopecanha.org e  documentos institucionais 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA MICRORREGIÃO DO 

ALTO TELES PIRES – MATO GROSSO 

O contexto da estrutura produtiva de um território pode ser compreendido através da 

análise dos resultados dos agregados econômicos produzidos pelo sistema de contas nacionais 

e regionais do IBGE e pela aplicação de métodos de análise regional na forma exploratória com 

a finalidade de proporcionar uma visão geral, aproximativa, acerca do fato (GIL, 1994). 

Os métodos de análise regional são provenientes da literatura da administração, 

economia e geografia e existem diferentes formas de aplicação sobre diversas bases de dados, 

em parte estudos empíricos, com finalidade de obter conhecimento sob características de 

estruturas produtivas, análises de aglomerações e dinâmicas de desenvolvimento regional com 

fins apresentar uma estrutura de análise. 

4.1 Base Econômica. 

As medidas conseguem demonstrar padrões, características e importâncias relativas e 

são divididas em medidas de localização e especialização, porém com a limitação de que não 

levar em consideração processos de interação espacial. 

O Estado do Mato Grosso situa-se na região centro-oeste do Brasil e divide-se em 141 

municípios, 22 microrregiões e 05 mesorregiões segundo a divisão regional do Brasil 

(IBGE,1990).  Uma área de 903.202 km2 que corresponde a 10,6% do território nacional e 

população em 3.305.531 habitantes em 2016. 

A economia mato-grossense possuí estimativa de Produto Interno Bruto - PIB em R$ 

123,83 bilhões referente ao ano de 2016, segundo o sistema de contas regionais – IBGE.   Essa 

estimativa faz o Estado possuir uma participação relativa em cerca de 2% da economia nacional 

e posição de 13º lugar dentre as unidades federativas. 

O crescimento em volume (crescimento real) acumulado no período de 2002-2016 

encontra-se em 89,1% e expressa uma taxa de crescimento médio de 4.7% ao ano (desempenho 

inferior somente ao estado do Tocantins).  Ao mesmo período, a taxa média de crescimento do 

país foi de 2,5%. 

O PIB per capita apresentou o valor de R$ 37.462,74, considerando-se o número de 

habitantes em 3.305.531, sendo o Estado colocado em 4ª posição dentre às Unidades de 

Federação – atrás somente do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.   

A estrutura produtiva de Mato Grosso pelo valor adicionado bruto – VAB revela as 

participações relativas dos setores econômicos em 22% para agropecuária, 16,4% indústria, 

44,3% serviços e 16,9% referente a administração pública – APU.  Se consideramos a APU 
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conjuntamente as demais atividades do setor de serviços a participação do setor terciário 

alcança a participação de 61,2% da economia Mato-Grossense. 

Tabela 1 – Valor adicionado bruto e participação (%) dos setores econômicos 
 de Mato Grosso - ano 2016 

 

 
       Fonte: elaborado pelo autor – dados SCR IBGE 

                                 

A microrregião do Alto Teles Pires com 238.340 habitantes (IBGE, 2016) é composta 

por 09 municípios situados na posição geográfica “centro-norte” do Estado e é posicionada em 

segunda maior economia dentre as 22 microrregiões mato-grossenses com valor adicionado 

bruto estimado em R$ 14,7 bilhões e participação relativa em cerca de 13,2%.  A estrutura 

produtiva pelo critério do VAB tem a agropecuária com 33.5% da economia, 16,3% indústria, 

40,5% serviços e 9,7% administração pública (APU) – todo setor terciário dá a participação de 

50,3% do território, ou seja, metade da economia da microrregião.  

O indicador de participação da agropecuária em 33.5% dá o entendimento que o setor 

produtivo primário seja muito importante para economia local, logo que a indústria obtém 

16,3% da economia, ou seja, boa parte da produção primária deve ser encaminhada para outras 

regiões e apenas parte é processada no território econômico.  

E o VAB agropecuário em R$ 4,9 bilhões (IBGE, 2016) também representa cerca de 

20% da produção primária do estado de Mato Grosso, sendo que indústria com VAB em R$ 

2,4 bilhões representa cerca de 13% da indústria de Mato Grosso. 

 

Tabela 2 – Valor adicionado bruto e participação (%) dos setores econômicos 
 de Alto Teles Pires - ano 2016 

 

 
                                 Fonte: elaborado pelo autor – dados SCR IBGE 

 

Agrop. 25.083.184 22,4                      
Indústria 18.315.039 16,4                      
Serviços 49.596.304 44,3                      
APU 18.874.488 16,9                      
Total 111.869.015 100,0                   

Setores 
Econômicos

VAB (R$ 1.000) Participações (%)

Agrop. 4.953.237 33,5                     
Indústria 2.408.055 16,3                     
Serviços 5.999.381 40,5                     
APU 1.437.560 9,7                       
Total 14.798.233 100,0                  

Participações (%)Setores 
Econômicos

VAB (R$ 1.000)



50 
 

Tabela 3 – Valor adicionado bruto e participação (%) dos setores da microrregião do 
Alto Teles Pires perante setores da economia de Mato Grosso - ano 2016 

 

 
            Fonte: elaborado pelo autor – dados SCR IBGE 
 

Os municípios da microrregião do Alto Teles pires foram criados entre os anos de 1980 

e 2000, exceto Nobres que é da década de 1960.   A média etária do conjunto de municípios é 

de 29 anos.  As duas maiores populações são dos municípios de Lucas do Rio Verde (59.436 

mil habitantes) e Sorriso (82.792 mil habitantes).   

 

Tabela 4 – Municípios, ano de criação, idade, distância da capital e habitantes da 
microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso -  ano 2016 

 

 
            Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos das bases de dados da Seplan MT e IBGE 

Em tempos anteriores ao processo de colonização do interior do estado de Mato Grosso 

nos anos de 1970 e 1980, em especial as regiões ao norte da capital Cuiabá, a vegetação era de 

predominante de cerrado e/ou floresta amazônica, baixo povoamento e atividades econômicas 

de subsistência ou extrativismo vegetal.  

A ocupação econômica e populacional deu-se predominantemente por migração de 

agricultores provenientes do sul do país, inicialmente catarinenses, paranaenses e sul-rio-

grandenses, em busca de novas oportunidades de vida e também projetos de colonização 

Mato Grosso Alto Teles Pires Participação (%)
VAB (1.000) VAB (R$ 1.000) Microrregião/Estado

Agrop. 25.083.184 4.953.237 19,7
Indústria 18.315.039 2.408.055 13,1
Serviços 49.596.304 5.999.381 12,1
APU 18.874.488 1.437.560 7,6
Total 111.869.015 14.798.233 13,2

Setores 
Econômicos
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patrocinados pelos governos do Estado e Federal e novas tecnologias que permitiram a correção 

do solo e impulsionaram a atividade da agricultura, pecuária e serviços correlacionados.  E pela 

abertura de rodovias, por exemplo Cuiabá-Santarém (BR-163) que percorre 19 municípios no 

Estado, dentre eles Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, pertencentes a 

microrregião do Alto Teles Pires e segue em direção a Sinop. 

A denominação “Alto do Teles Pires” é inerente a existência de cursos d’água que 

contribuem para a formação do rio Teles Pires que tem corre por direção ao norte de Mato 

Grosso em segue à bacia amazônica.  

A base econômica da microrregião é especificada no conceito de agronegócio como 

encadeamento de produção primária em direção ao beneficiamento/processamento industrial 

com ativação de diversos segmentos econômicos relativo a insumos, produção, transporte, 

distribuição e comercialização. 

Há dois municípios em que o VAB do setor econômico industrial é superior ao 

agropecuário: Lucas do Rio Verde devido a presença de empresa multinacional do ramo do 

abate e processamento de carnes  (predominantemente em proteína de aves e suínos) e Nobres 

onde há produção de cimento e derivados do calcário em larga escala por indústria nacional que 

explora as jazidas locais. 

 

Tabela 5 – Participação (%) do valor adicionado bruto dos setores na economia do 
município e da microrregião do Alto Teles Pires - ano 2016 

 

 
          Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos das bases de dados da Seplan MT e IBGE 

 
 
 
 
 
 

Agrop. Indústria Serviços APU Total
Ipiranga do Norte 53,6             4,0              34,1       8,3           100,0   
Itanhangá 52,2             5,1              24,7       18,0         100,0   
Lucas do Rio Verde 19,5             23,9            46,0       10,6         100,0   
Nobres 15,5             44,1            22,4       17,9         100,0   
Nova Mutum 33,3             20,7            36,7       9,2           100,0   
Nova Ubiratã 69,9             4,5              19,6       6,0           100,0   
Santa Rita do Trivelato 62,8             4,0              27,8       5,4           100,0   
Sorriso 26,7             13,5            50,2       9,7           100,0   
Tapurah 56,4             6,1              27,4       10,1         100,0   
Microrregião 33,5              16,3             40,5        9,7            100,0    

Participação (%) dos setores econômicos
Municípios
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Tabela 6 – Valor adicionado bruto por setores econômicos das microrregiões  
 de Mato Grosso – ano de 2016. 

 

 
  Fonte:  Elaborado pelo autor - dados retirados do IBGE/Contas Regionais. 

 

4.2 Setor Primário 

Em se tratando da agropecuária, os números relativos ao estado de Mato Grosso são 

bastante expressivos nas lavouras temporárias.  Essa expressividade advém em grande medida 

pelo fato de que o Estado seja o maior produtor de grãos do país (soja e cereais) com 

participação em cerca de 25% da produção nacional, acrescido do algodão herbáceo que 

concentra 60% da produção nacional, segundo Pesquisa Agrícola Municipal – PAM (IBGE, 

2017). 

A microrregião do Alto Teles Pires concentra a maior participação relativa da produção 

de milho (10 milhões de toneladas – 35.4% da produção estadual) e soja (7,6 milhões de 

toneladas – 25,2% da produção estadual) e segunda maior participação na lavoura do algodão 

herbáceo (17,3%) e arroz de sequeiro (15,7%). 

Agrop. Indústria Serviços APU Total
1º Cuiabá 689.096 4.593.398 16.457.395 5.114.884 26.854.774
2º Alto Teles Pires 4.953.237 2.408.055 5.999.381 1.437.560 14.798.233
3º Rondonópolis 1.567.723 3.260.635 5.167.244 1.675.218 11.670.821
4º Parecis 4.310.098 1.077.923 2.822.341 673.872 8.884.234
5º Sinop 1.267.823 746.782 3.509.633 1.121.533 6.645.771
6º Primavera do Leste 1.689.615 795.662 2.325.303 582.646 5.393.227
7º Tangará da Serra 1.205.916 973.905 1.759.292 892.887 4.831.999
8º Canarana 1.563.352 346.214 1.762.431 654.822 4.326.818
9º Aripuanã 739.272 571.913 1.018.499 872.410 3.202.094
10º Colíder 529.597 448.656 1.351.761 830.532 3.160.546
11º Norte Araguaia 1.363.649 187.502 869.883 722.467 3.143.501
12º Arinos 1.104.905 254.050 630.435 459.400 2.448.789
13º Alta Floresta 309.887 338.694 1.111.889 598.852 2.359.322
14º Alto Araguaia 871.084 567.330 667.427 252.409 2.358.250
15º Alto Pantanal 292.665 162.965 1.045.644 712.377 2.213.651
16º Jauru 378.845 471.478 739.763 615.268 2.205.354
17º Médio Araguaia 193.012 319.191 889.033 373.697 1.774.934
18º Alto Guaporé 306.080 402.528 639.229 411.899 1.759.735
19º Tesouro 842.681 84.661 270.451 312.700 1.510.493
20º Paranatinga 538.496 129.509 290.552 213.984 1.172.541
21º Alto Paraguai 176.079 72.833 158.604 179.651 587.167
22º Rosário Oeste 190.073 101.157 110.113 165.419 566.762

VAB Setores Econômicos (R$ 1.000)
MicrorregiõesPosição
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Tabela 7 – Principais produções de grãos e participação relativa por microrregiões de 
Mato Grosso - ano 2017 

 

 
 Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos da PAM (IBGE, 2017) 

 

 

A pecuária tem predomínio da produção de carne para corte nos segmentos da 

suinocultura com efetivo de 2,5 milhões de cabeças e galináceos com 63,5 milhões cabeças 

cujas participações são respectivamente de 58,2% e 63,8% do efetivo estadual. 

O efetivo da bovinocultura encontra-se em cerca de 468 mil cabeças na microrregião e 

embora seja um número não desprezível, significa apenas 1,5% do efetivo estadual.   

Observa-se que a produção pecuária é bastante favorecida para suínos e aves tendo em 

vista a vantagem logística da proximidade da produção de grãos, em especial o milho, para 

produção de rações em custos/preços vantajosos e competitivos ou até mesmo a modalidade de 

criação integrada ao sistema industrial de produtos alimentícios local, onde o parque industrial 

financia a produção pecuária ou auxilia na aquisição ou fornecimento de insumos (rações, 

assistência técnica, maquinários ou outros implementos necessários).  

Mato Grosso 2.579 100,0 Mato Grosso 648 100,0 Mato Grosso 29.942 100,0 Mato Grosso 30.480 100,0 
Parecis 1.131 43,8   Sinop 146 22,5   Alto Teles Pires 10.614 35,4  Alto Teles Pires 7.682 25,2  
Primavera do Leste 451 17,5   Arinos 109 16,8   Parecis 4.774 15,9   Parecis 4.156 13,6   
Alto Teles Pires 446 17,3  Alto Teles Pires 102 15,7  Sinop 2.827 9,4    Canarana 3.476 11,4   
Rondonópolis 200 7,7    Colíder 100 15,4   Canarana 2.120 7,1    Sinop 2.579 8,5     
Canarana 101 3,9    Paranatinga 37 5,8     Arinos 2.032 6,8    Norte Araguaia 2.232 7,3     
Tesouro 87 3,4    Parecis 33 5,2     Norte Araguaia 1.411 4,7    Arinos 2.207 7,2     
Arinos 46 1,8    Canarana 32 5,0     Primavera do Leste 1.324 4,4    Primavera do Leste 1.620 5,3     
Alto Araguaia 33 1,3    Norte Araguaia 28 4,4     Rondonópolis 1.309 4,4    Rondonópolis 1.399 4,6     
Cuiabá 29 1,1    Aripuanã 24 3,6     Aripuanã 731 2,4    Paranatinga 1.251 4,1     
Tangará da Serra 25 1,0    Alta Floresta 20 3,0     Tesouro 672 2,2    Tesouro 822 2,7     
Sinop 13 0,5    Tangará da Serra 14 2,1     Tangará da Serra 421 1,4    Aripuanã 706 2,3     
Aripuanã 11 0,4    Alto Guaporé 2 0,3     Colíder 411 1,4    Alto Araguaia 590 1,9     
Norte Araguaia 5 0,2    Alto Paraguai 1 0,1     Paranatinga 382 1,3    Colíder 509 1,7     
Alta Floresta -    -    Rosário Oeste - -    Alto Araguaia 338 1,1    Tangará da Serra 340 1,1     
Colíder -    -    Cuiabá - -    Alto Paraguai 161 0,5    Alto Paraguai 210 0,7     
Paranatinga -    -    Alto Pantanal - -    Alto Guaporé 123 0,4    Alto Guaporé 189 0,6     
Médio Araguaia -    -    Médio Araguaia - -    Cuiabá 122 0,4    Médio Araguaia 130 0,4     
Alto Guaporé -    -    Jauru - -    Alta Floresta 78 0,3    Cuiabá 119 0,4     
Jauru -    -    Primavera do Leste - -    Rosário Oeste 46 0,2    Rosário Oeste 94 0,3     
Alto Paraguai -    -    Tesouro - -    Jauru 26 0,1    Alta Floresta 88 0,3     
Rosário Oeste -    -    Rondonópolis - -    Alto Pantanal 15 0,1    Alto Pantanal 55 0,2     
Alto Pantanal -    -    Alto Araguaia - -    Médio Araguaia -        -    Jauru 25 0,1     

Milho (1.000 ton.) (%) (%)Soja (1.000 ton.)
Algodão Herb.           

(1.000 ton.)
(%) Arroz (1.000 ton.) (%)
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E ainda como segmento da pecuária existe a produção de peixes pela aquicultura da 

microrregião que se beneficia das vantagens locacionais da abundância de água doce, produção 

consorciada com a suinocultura e custo de aquisição das rações. 

Essa produção proteica abastece o próprio estado de Mato Grosso, outras unidades 

federativas e introduzida no mercado internacional, dinamizando outros segmentos de matérias-

primas e atividades industriais e comerciais. 

 
Tabela 8 – Principais efetivos da pecuária de Mato Grosso e Alto Teles Pires com 

respectiva participação (%) da microrregião - ano 2017 
 

 
               Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos da PPM (IBGE, 2017) 
 

Tabela 9 – Principais efetivos da pecuária (piscicultura) de Mato Grosso e Alto Teles Pires 
com respectiva participação (%) da microrregião - ano 2017 

 

Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos da PPM (IBGE, 2017) 

Mato Grosso Alto Teles Pires
(N. Cabeças) (N. Cabeças)

Bovino 30.296.096        468.293              1,5                          
Bubalino 19.308                1.465                   7,6                          
Equino 372.028              9.151                   2,5                          
Suíno - total 2.538.530          1.478.027          58,2                       
Caprino 28.120                1.788                   6,4                          
Ovino 377.245              36.175                9,6                          
Galináceos - total 63.572.414        40.574.382        63,8                       
Codornas 34.154                210                      0,6                          

Participação  (%)Efetivo

Efetivo Mato Grosso Alto Teles Pires Participação (%)
Carpa (Quilogramas) 10.115                -                        -                         
Curimatã, curimbatá (Quilogramas) 10.115                5.000                    49,43                    
Dourado (Quilogramas) 1.000                  - -                         

330.502              124.229               37,59                    

Lambari (Quilogramas) 21.851                - -                         
Matrinxã (Quilogramas) 108.299              1.800                    1,66                       
Pacu e patinga (Quilogramas) 1.011.612          628.242               62,10                    
Piau, piapara, piauçu, piava (Quilogramas) 502.393              182.374               36,30                    

8.328.004          3.990.532            47,92                    

Pirapitinga (Quilogramas) 142.675              - -                         
Pirarucu (Quilogramas) 52.350                - -                         
Tambacu, tambatinga (Quilogramas) 25.070.610        3.994.906            15,93                    
Tambaqui (Quilogramas) 4.167.689          717.499               17,22                    
Tilápia (Quilogramas) 641.505              88.500                  13,80                    
Traíra e trairão (Quilogramas) 500                      - -                         
Tucunaré (Quilogramas) 500                      - -                         
Outros peixes (Quilogramas) 12.000                - -                         
Alevinos (Milheiros) 67.893                30.713                  45,24                    

Pintado, cachara, cachapira e pintachara, 
surubim (Quilogramas)

Jatuarana, piabanha e piracanjuba 
(Quilogramas)
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4.3 O Setor Secundário 

A indústria de transformação do Mato Grosso tem por base o processamento de produtos 

oriundos da produção agrícola ou associados a produção de insumos. O Estado tem por 

principais indústrias o fabrico e processamento de alimentos (cerca de 70% da indústria geral), 

químicos – adubos e fertilizantes (cerca de 4,27% da indústria geral), biocombustíveis - etanol 

(cerca de 7,97% da indústria geral), bebidas (cerca de 6,20% da indústria geral), produtos de 

madeira (7,79% da indústria geral) e minerais não-metálicos – calcário e outros (cerca de 3,56% 

da indústria geral), segundo dados provenientes da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 

Física – IBGE. 

Perante a microrregião do Alto Teles Pires, a maior representação dentro do Estado 

advém do segmento dos minerais não-metálicos (cerca de 33,6%), seguido pelo fabrico e 

processamento de alimentos (19,6%), químicos (19,3%), biocombustíveis (12,2%) e produtos 

de madeira (5,3%), considerando-se o valor da produção regional. 

Os destaques da região são a fabrico de produtos alimentícios, principalmente de origem 

proteica (carnes e derivados) e produtos de origem animal no município de Lucas do Rio Verde, 

planta industrial frigorífica de processamento de peixes e subprodutos oriundos da aquicultura 

em Sorriso (maior frigorífico para peixes do Brasil), produção de biocombustíveis (etanol de 

cana de açúcar e milho) e grupo industrial nacional em Nobres para o fabrico de cimento.  

 
Tabela 10 – Principais segmentos da indústria de transformação da microrregião do 

Alto Teles Pires e participação (%) em relação ao Estado- ano 2017 
 

 
                                             Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos da base de dados da SEPLAN//MT, ano 2015. 

 
.  

 

 

 

 

 

Segmentos da Indústria Participação (%)
CNAE 10 - Alimentos 19,6                  
CNAE 20 - Químicos 19,3                  
CNAE 19 - Derivados Petróleo e Biocombustíveis 12,2                  
CNAE 11 - Bebidas -                   
CNAE 16 - Produtos de Madeira 5,3                    
CNAE 23 - Minerais Não-Metálicos 33,6                  
Demais da Indústria 4,0                    
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4.4 O Setor Terciário 

O setor de Serviços é a maior participação na economia do Estado pelo critério do valor 

adicionado bruto – VAB, cerca de 61,2% da economia (considerando-se a agregação com a 

administração pública) e 50,3% da microrregião do Alto Teles Pires. 

Notadamente é o setor que mais gera e aloca empregos formais e se desenvolvem de 

forma induzida pelo tamanho da presença da população e dinamismo do comércio e indústria 

locais. 

O comércio do Estado possui a principal expressão no atacado (principalmente inerente 

a produção agropecuária, cerca de 62,62% de participação relativa), seguido do comércio 

varejista (cerca de 31,79% de participação relativa) e veículos (cerca de 5,58%) pelo critério da 

receita bruta de vendas da Pesquisa de Comércio Anual – PAC – IBGE, ano 2016. 

 
Tabela 11 – Principais segmentos do comércio e participações relativas da 

microrregião do Alto Teles Pires -  Mato Grosso, ano 2016 
 

 
                                                                      Fonte: elaborado pelo autor – dados extraídos da base de dados 
                                                                      SEPLAN//MT, ano 2016 

 

Em se tratando do Alto Teles Pires, em considerando a estrutura produtiva agropecuária 

e industrial, podemos afirmar que as maiores representações advêm do comércio atacadista de 

grãos (soja e milho), animais vivos, alimentos e rações processados, máquinas e implementos 

agrícolas, corretivos para solos, combustíveis, bem como o comércio varejista que atende aos 

demais setores produtivos e população em geral. 

Uma análise minuciosa setor de serviços da microrregião é prejudicada por questões de 

sigilo fiscal e pela amplitude do setor de serviços que envolve estatísticas referentes a 

alojamento, alimentação, serviços profissionais, telecomunicações, entre outros, que são um 

desafio aos órgãos públicos de estatísticas e as regionalizações. 

 

Segmentos de Comércio (%)
Comércio Atacadista 
Atacado

87,8                 

Comércio Autos 
Autos

1,4                   

Comércio Combustíveis 
 Combustíveis

1,8                   

Comércio Varejista 
Varejista

9,0                   

Total 100,0              
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4.5 Alocação Setorial do Emprego 

Em termos de análise sobre a alocação dos empregos formais, a microrregião do Alto 

Teles Pires apresenta uma evolução significativa em todos os setores no período dos anos de 

2002-2009-2016 e atinge o número de 66.658 empregos formais ao ano de 2016, segundo o 

Relatório de Informações Sociais – RAIS, estratificado em 13.834 empregos na agropecuária, 

15.359 empregos na indústria e 37.465 empregos no setor de serviços (inclusive com 

administração pública). 

Esses números expõem que a maior alocação de dentro da estrutura produtiva advém do 

setor de serviços na microrregião do Alto Teles Pires, seguido da indústria e agropecuária. 

  

Tabela 12 – Número de empregos formais das microrregiões de Mato Grosso referente 
aos anos de 2002, 2009 e 2016 

 

 
 Fonte: dados elaborados a partir da base RAIS/ME relativos aos anos de 2002, 2009 e 2016 

 

 

 

Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv.

Aripuanã 1.121 3.449 4.009 2.695 4.905 8.802 3.889 4.601 12.277

Alta Floresta 921 2.354 5.197 2.895 3.093 9.072 3.048 3.391 11.683

Colíder 759 2.765 5.247 1.685 4.019 9.373 2.746 4.829 14.474

Parecis 4.711 1.560 5.621 8.880 4.018 10.348 13.756 4.515 14.172

Arinos 998 2.993 2.792 2.873 3.662 5.211 4.537 2.843 7.172

4.587 3.789 9.422 10.643 14.223 24.630 13.834 15.359 37.465

Sinop 1.211 11.466 12.935 3.399 10.013 21.914 4.561 9.375 32.213

Paranatinga 520 121 862 1.629 1.189 2.001 2.878 1.258 2.912

Norte Araguaia 906 1.070 2.483 2.984 1.415 5.751 5.453 1.274 8.329

Canarana 2.862 993 4.535 5.035 1.497 7.802 7.012 1.971 11.279

Médio Araguaia 1.185 1.549 6.066 1.945 2.581 8.646 2.065 2.822 10.517

Alto Guaporé 1.526 622 2.626 2.513 1.762 5.011 3.309 2.545 7.431

2.312 5.311 8.425 5.707 7.272 15.008 5.551 8.417 18.924

Jauru 1.428 4.209 4.397 2.966 4.742 7.968 4.094 3.270 10.005

Alto Paraguai 349 97 1.105 509 442 1.517 790 1.299 2.184

Rosário Oeste 292 89 1.232 596 277 1.548 896 649 1.604

Cuiabá 2.469 25.851 141.035 4.120 43.032 203.316 5.968 41.092 238.562

Alto Pantanal 1.507 1.144 6.597 2.503 2.127 10.664 2.994 1.385 14.375

3.880 1.231 5.479 6.057 2.319 12.004 7.684 3.509 18.489

Tesouro 1.534 95 2.119 2.568 237 3.292 3.390 307 3.335

Rondonópolis 8.750 6.066 22.715 9.431 11.299 36.286 8.149 15.731 48.913

Alto Araguaia 1.307 326 1.968 2.259 1.026 3.253 2.366 1.666 4.234

Microrregiões 
2002 2009 2016

Alto Teles Pires 

Primavera do 
Leste 

Tangará da Serra 
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Tabela 13 – Participação (%) do emprego formal por setores econômicos das microrregiões 
em relação ao total do Estado relação ao total do Estado – anos de 2002, 2009 e 2016 

 
Fonte: dados elaborados a partir da base RAIS/ME relativos aos anos de 2002, 2009 e 2016 

 

Em relação a participação dos setores econômicos das microrregiões em relação ao total 

do Estado observa-se nítida expansão da participação do emprego da microrregião em relação 

ao total do Estado.  É fato que grande parte dos municípios foram criados há cerca de 30 anos, 

mas atualmente a microrregião aloca a maior proporção de empregos formais do setor 

agropecuário dentre todas as microrregiões e a terceira maior em relação ao setor industrial, 

logo atrás de Rondonópolis em segunda posição e Cuiabá em primeira posição, independente 

da maior alocação quantitativa estar no setor terciário. Mas não se pode eximir que a 

organização do setor terciário, exceto a administração pública, dá-se pela incitação das 

atividades econômicas existentes no setor primário e secundário, em relações diretas e indiretas 

com o comércio e a prestação de serviços. 

 

Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv.

Aripuanã 2,5             4,5             1,6             3,21           3,9             2,1             3,6             3,48           2,3             

Alta Floresta 2,0             3,1             2,0             3,45           2,5             2,2             2,8             2,57           2,2             

Colíder 1,7             3,6             2,0             2,01           3,2             2,3             2,5             3,66           2,7             

Parecis 10,4           2,0             2,2             10,59         3,2             2,5             12,6           3,42           2,7             

Arinos 2,2             3,9             1,1             3,42           2,9             1,3             4,2             2,15           1,4             

10,2          4,9            3,7            12,69       11,4          6,0            12,7          11,63       7,1            

Sinop 2,7             14,9           5,0             4,05           8,0             5,3             4,2             7,10           6,1             

Paranatinga 1,2             0,2             0,3             1,94           1,0             0,5             2,6             0,95           0,5             

Norte Araguaia 2,0             1,4             1,0             3,56           1,1             1,4             5,0             0,96           1,6             

Canarana 6,3             1,3             1,8             6,00           1,2             1,9             6,4             1,49           2,1             

Médio Araguaia 2,6             2,0             2,4             2,32           2,1             2,1             1,9             2,14           2,0             

Alto Guaporé 3,4             0,8             1,0             3,00           1,4             1,2             3,0             1,93           1,4             

5,1             6,9             3,3             6,80           5,8             3,6             5,1             6,37           3,6             

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

Jauru 3,2             5,5             1,7             3,54           3,8             1,9             3,8             2,48           1,9             

Alto Paraguai 0,8             0,1             0,4             0,61           0,4             0,4             0,7             0,98           0,4             

Rosário Oeste 0,6             0,1             0,5             0,71           0,2             0,4             0,8             0,49           0,3             

Cuiabá 5,5             33,5           54,9           4,91           34,4           49,2           5,5             31,10         45,0           

Alto Pantanal 3,3             1,5             2,6             2,98           1,7             2,6             2,7             1,05           2,7             

8,6             1,6             2,1             7,22           1,9             2,9             7,1             2,66           3,5             

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

Tesouro 3,4             0,1             0,8             3,06           0,2             0,8             3,1             0,23           0,6             

Rondonópolis 19,4           7,9             8,8             11,24         9,0             8,8             7,5             11,91         9,2             

Alto Araguaia 2,9             0,4             0,8             2,69           0,8             0,8             2,2             1,26           0,8             

Total 100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      

2016

Alto Teles Pires 

Tangará da Serra 

Primavera do 
Leste 

Microrregiões 
2002 2009
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Tabela 14 – Variações absolutas sobre a participações percentuais do emprego formal dos 
setores econômicos das microrregiões entre os anos de 2002 e 2016 

 
                                                    Fonte: dados elaborados a partir da base RAIS/ME relativos  
                                                    aos anos de 2002, 2009 e 2016 

 
A apresentação das variações absolutas dos setores econômicos (em cima das 

participações percentuais sobre o emprego formal) indicam a evolução da alocação dos 

empregos formais da microrregião do Alto Teles pires em situação superior aos das outras 

microrregiões e sinalizam o crescimento econômico da região em todos os setores entre os anos 

de 2002 e 2016, principalmente relativo ao setor industrial. 

Esse método de análise revela outras situações de transformação na estrutura produtiva 

em outras regiões, a exemplo Sinop com mudanças significativas (redução de participação) nos 

empregos formais da indústria e Rondonópolis no setor agropecuário. 

Agropec. Ind. Serv.

Aripuanã 1,1         ( 0,99) 0,8       
Alta Floresta 0,8         ( 0,48) 0,2       
Colíder 0,8         0,07     0,7       
Parecis 2,2         1,40     0,5       
Arinos 2,0         ( 1,73) 0,3       

2,5         6,71      3,4        

Sinop 1,5         ( 7,77) 1,0       
Paranatinga 1,5         0,80     0,2       
Norte Araguaia 3,0         ( 0,42) 0,6       
Canarana 0,1         0,20     0,4       
Médio Araguaia ( 0,73) 0,13     ( 0,38)
Alto Guaporé ( 0,34) 1,12     0,4       

( 0,03) ( 0,51) 0,3       

Jauru 0,6         ( 2,98) 0,2       
Alto Paraguai ( 0,05) 0,86     ( 0,02)
Rosário Oeste 0,2         0,38     ( 0,18)
Cuiabá 0,0         ( 2,40) ( 9,94)
Alto Pantanal ( 0,59) ( 0,43) 0,1       

( 1,54) 1,06     1,4       

Tesouro ( 0,29) 0,11     ( 0,20)
Rondonópolis ( 11,91) 4,05     0,4       
Alto Araguaia ( 0,72) 0,84     0,0       

2002-2016

Alto Teles 
Pires 

Tangará da 
Serra 

Microrregiões 

Primavera do 
Leste 
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4.6 Quociente Locacional (QL) Setorial 

A estrutura dos empregos formais extraídos pela RAIS permite a elaboração de padrões 

de localização e aglomerações produtivas (arranjos produtivos locais).  Um dos indicadores de 

natureza exploratória é o quociente locacional – QL.  Segundo Suzigan e colaboradores (2007), 

o método do QL demonstra a concentração relativa de uma atividade de modo comparativo a 

mesma atividade em uma região e indica a que há alguma especialização da estrutura produtiva 

local naquela atividade. 

 

Tabela 15 - Quociente locacional (QL) do emprego formal por microrregiões e setores 
econômicos da agropecuária, indústria e serviços de Mato Grosso – anos de 2002, 2009 e 

2016 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da base RAIS/ME relativos aos anos de 2002, 2009 e 2016. 

Os resultados não refletem que o setor é o mais importante ou significativo 

economicamente, mas é indicador de que localmente existe um perfil produtivo diferenciado 

(daí dizer-se especializado) em relação ao padrão médio do Estado. 

 

Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv. Agropec. Ind. Serv.

Aripuanã 1,098 1,976 0,69 1,219 1,487 0,808 1,326 1,294 0,86

Alta Floresta 0,913 1,366 0,905 1,426 1,021 0,907 1,191 1,093 0,938

Colíder 0,727 1,549 0,883 0,829 1,326 0,936 0,882 1,279 0,955

Parecis 3,328 0,645 0,698 2,834 0,86 0,67 3,002 0,813 0,635

Arinos 1,236 2,169 0,608 1,815 1,551 0,668 2,208 1,141 0,717

2,165 1,046 0,781 1,595 1,429 0,749 1,47 1,346 0,817

Sinop 0,397 2,2 0,745 0,714 1,41 0,934 0,7 1,187 1,015

Paranatinga 2,906 0,396 0,847 2,508 1,227 0,625 2,892 1,043 0,601

Norte Araguaia 1,707 1,179 0,822 2,181 0,693 0,853 2,565 0,494 0,805

Canarana 2,866 0,582 0,798 2,606 0,519 0,82 2,451 0,568 0,81

Médio Araguaia 1,131 0,865 1,017 1,096 0,975 0,988 0,949 1,07 0,993

Alto Guaporé 2,685 0,64 0,812 2,008 0,944 0,812 1,764 1,119 0,814

Tangará da Serra 1,21 1,626 0,775 1,513 1,292 0,807 1,195 1,495 0,837

Jauru 1,196 2,061 0,647 1,404 1,505 0,765 1,669 1,1 0,838

Alto Paraguai 1,89 0,307 1,052 1,53 0,891 0,925 1,309 1,776 0,743

Rosário Oeste 1,521 0,271 1,127 1,827 0,569 0,963 2,015 1,204 0,741

Cuiabá 0,122 0,75 1,229 0,122 0,855 1,222 0,148 0,84 1,215

Alto Pantanal 1,369 0,608 1,053 1,214 0,692 1,05 1,13 0,431 1,115

3,078 0,571 0,764 2,205 0,566 0,887 1,833 0,691 0,906

Tesouro 3,438 0,125 0,835 3,125 0,193 0,813 3,414 0,255 0,69

Rondonópolis 1,958 0,794 0,893 1,227 0,986 0,958 0,793 1,262 0,977

Alto Araguaia 3,049 0,445 0,807 2,564 0,781 0,749 2,027 1,177 0,745

Microrregiões 
2002 2009 2016

Primavera do 
Leste 

Alto Te les 
Pires 
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O método do quociente locacional é bastante utilizado para refletir padrões locacionais 

e utilizados comumente em estudos de desenvolvimento regional. 

Pela intepretação dos resultados, segundo os critérios em que QL=1 a especialização da 

atividade é idêntica do Estado, quando QL > 1, a região está mais especializada no setor do que 

o conjunto de todas as outras em análise. Supõe-se que o setor atender à demanda local e ainda 

gera um excedente para exportação para outras regiões.  E o QL < 1, a região está menos 

especializada que o conjunto de todas as regiões em análise.   

Em análise dos resultados de QL é pertinente destacar um padrão de concentração e 

especialização nos setores da agropecuária e indústria para a microrregião do Alto Teles Pires 

aos anos de 2002, 2009 e 2016. 

5  ANÁLISE DE ADERÊNCIA DA OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL DO IFMT E 

DA ESTRUTURA ECONÔMICA DA MICRORREGIÃO DO ALTO TELES PIRES – 

MATO GROSSO 

A microrregião do Alto Teles Pires é composta por 9 municípios com população estimada em 

238.340 habitantes ao ano de 2016 o que representa cerca de 7,2% da população do Estado.  Os 

municípios de Sorriso (82.792 habitantes) e Lucas do Rio Verde (59.436 habitantes) onde se localizam 

os campi do IFMT concentram mais da metade da população com participação relativa conjunta em 

59,6% em relação ao total da microrregião. 

Conforme destacado, o cenário econômico da região apresenta um setor primário relevante, 

baseado na produção de grãos, principalmente milho e soja, como também no efetivo da 

pecuária, notadamente na suinocultura, aves e produção de peixes.  O perfil da indústria local 

concentrada no fabrico de produtos alimentícios, químicos, biocombustíveis e minerais não-

metálicos revela o encadeamento da produção originada no setor primário no que pode se 

classificar como uma relação típica de sistemas agroindustriais, onde também cabe a existência 

de retornos ao próprio sistema na forma de insumos (adubos, corretivos de solo, fertilizantes, 

rações e outros).  O setor de serviços, modo geral, é organizado em apoio à dinâmica do setor 

primário e secundário.  Em Alto Teles Pires o comércio atacadista (grãos), comércio de veículos 

e maquinários e serviços de transporte (grãos e produtos processados) destacam-se na paisagem 

econômica com estrutura correlacionada ao conceito de agronegócio. 

Pela composição da economia pela estrutura do valor adicionado bruto (VAB) podemos 

considerar a microrregião como sendo de natureza agroindustrial, considerando-se a agregação 

dos pesos das atividades econômicas e participações agregadas da agropecuária e indústria 

alcançam 49,7% da economia da microrregião.  Os índices extraídos pelo método do quociente 
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locacional (QL) apresentam destaque também ao setor agropecuário (1,47) e industrial (1,35) 

em 2016 – setores que podem ser considerados especializados localmente e com índices 

calculados pelo estoque de emprego formal da microrregião. 

Dados extraídos da RAIS sobre a estrutura dos empregos formais revelam também uma 

equidade de participações relativas da soma do estoque de emprego formal nos setores 

agropecuário (20,8%) e industrial (23%) com o setor de serviços (56,2%) e  índices de quociente 

locacional na indústria extrativa mineral (1,19), indústria de transformação (1,49), construção 

civil (1,18) e comércio (1,14). 

Quadro 12 – Estrutura da atividade econômica e especialização dos setores 
econômicos da microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso 

 

Estrutura da Atividade Econômica 

Setor 
Econômico 

Composição do 
PIB (R$ 1.000) 

(%) 
Empregos Formais - Setor 

IBGE  
Nº (%) 

(%) 
Setor 

Agropecuária 4.953.237 33,5 Agropecuária 13.834 20,8 20,8 

Indústria 

    Extrativa Mineral 333 0,5 

23,0 
2.408.055 16,3 Indústria de Transformação 11.807 17,7 

    Serviços Ind. Utilidade Pública 177 0,3 

    Construção Civil 3.042 4,6 

Serviços 
    Comércio 18.414 27,6 

56,2 7.436.941 50,3 Serviços  12.756 19,1 

    Administração Pública 6.295 9,4 

Total 14.798.941  100,0   Total  66.658 100,0 100,0 

Especialização dos setores econômicos - Quociente Locacional 

Setor 
Econômico 

Quociente Locacional 
Empregos Formais - Setor 

IBGE  
Quociente Locacional 

Agropecuária                     1,47    Agropecuária  1,47  

Indústria 

    Extrativa Mineral  1,19  
                    1,35    Indústria de Transformação  1,49  
    Serviços Ind. Utilidade Pública  0,28  
    Construção Civil  1,18  

Serviços 
    Comércio  1,14  
                    0,82    Serviços   0,74  
    Administração Pública  0,50  

Fonte: Dados elaborados a partir da base RAIS/ME ano 2016 e SCR IBGE. 
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A prospectar pelos cursos ofertados de forma presencial pelos campi do IFMT na microrregião 

(educação profissional e tecnológica e qualificações profissionais), baseadas no número de matrículas e 

perfis dos cursos, temos a exposição de que a natureza da oferta é principalmente direcionada ao sistema 

agroindustrial e especialização produtiva existente, considerando-se a estrutura produtiva evidenciada 

pelos componentes das atividades econômicas e estrutura formal do emprego. 

A evidencia da tipologia dos cursos e dos eixos tecnológicos indica a inclinação ao perfil 

econômico da região, estrutura produtiva em equivalência semântica para vocações econômicas, para 

que a oferta de ensino, resguardada a possibilidade de estudos posteriores sobre necessidade de mão de 

obra pelo setor produtivo, indica o perfil de uma oferta de ensino direcionado ao sistema agroindustrial 

existente na microrregião no que se refere a estrutura produtiva, ou seja, vocações econômicas regionais. 

 

Quadro 13 – Cursos, eixos tecnológicos, matrículas e participações relativas da oferta 
de ensino presencial pelos campi do IFMT da microrregião do Alto Teles Pires 

 – Mato Grosso 
 

Cursos Eixos Tecnológicos Matrículas Nº (%) 
Docência do Ensino Superior e 
Educação Ambiental 

Desenvolvimento Educacional e Social 50 3,6 

          
Bacharelado em 
Biotecnologia Produção Industrial   34 2,4 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica 

          
Recursos Naturais     111 7,9 

Gestão Ambiental   Ambiente e Saúde     110 7,8 
Produção de Grãos Recursos Naturais     109 7,8 

Técnico Agrícola   Recursos Naturais     
375 26,7 

Técnico em Alimentos Produção de Alimentos   
Técnico em Biotecnologia Produção Industrial   172 12,2 

Arte e cultura - música Produção Cultural e Design   70 5,0 
Desenvolvimento Educacional Desenvolvimento Educacional e Social 206 14,7 
Operador em Computador Informação e comunicação   168 12,0 

Total            1.405  
    
100,0  

Fonte: dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha - www.plataformanilopecanha.org 
 

Desta forma, há a constatação de que a oferta de ensino de que a oferta de ensino presencial 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso é aderente as vocações 

econômicas regionais sob a dimensão de análise da estratégia de inserção perante a estrutura 

produtiva presente na microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso. 
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6. CONCLUSÃO  

Este trabalho teve como objetivo compreender a relação entre a expansão da educação 

profissional e tecnológica no sentido da aderência as vocações econômicas regionais (estruturas 

produtivas), especificamente a microrregião do Alto Teles Pires – Mato Grosso. 

Dentre várias dimensões possíveis de análise para se abordar a EPT, a presença da EPT 

e as características da estrutura produtiva local deve ser a primeiro item a ser observado quando 

do projeto de oferta de cursos ou presença de infraestrutura física institucional.  

A aderência da presença da EPT com as estruturas econômicas (vocação econômica) 

local) é mais do que desejável, é imperativo, e um desafio de execução dado a multiplicidade 

de interesses que partem dos atores sociais e dos dirigentes institucionais, dado elementos de 

prestígio econômico, político e demais demandas sociais. 

A melhor expressão da EPT da Rede Federal são os Institutos Federais e suas unidades 

espalhadas por todo país e possuem em seu núcleo a formação profissional em diversos níveis 

e modalidades, dentre diversos outros objetivos e finalidades. 

Atualmente a Rede Federal ultrapassou o ponto de 1 milhão de matrículas em todo 

território nacional, sendo cerca de 30 mil matrículas somente em Mato Grosso, logo outro 

desafio de gestão surge visto a diversidade econômica dos territórios. 

O presente trabalho limita-se aos aspectos gerais da estrutura produtiva e existência de 

dados e informações disponíveis em relação às economias locais e oferta de EPT presencial da 

Rede Federal. 

Da análise dos contextos, em base dos documentos institucionais, informações 

econômicas e sociais e  instrumentos normativos é fato que a existência da EPT da Rede Federal 

encontra-se perante ideais de educação e de ação do  Estado com a sociedade dentro de 

contextos sociais, econômicos e políticos em evidente busca de saneamento de declarados 

problemas existentes - de ocupação de pobres na gênese da Rede Federal à atual promoção do 

crescimento e desenvolvimento econômico de regiões, em formar pessoas aos desafios da 

contemporaneidade e da mundialização econômica.  A orientação das ações da EPT que existe 

atualmente envolve configurações institucionais complexas para equacionar o atendimento aos 

pilares institucionais do ensino, pesquisa e extensão, diversidade de público alvo e amplo leque 

de níveis educacionais e modalidades existentes.  A atuação de forma plena de uma unidade da 

EPT envolve alocação de níveis consideráveis de capital humano e físico (tendo em vista que 

envolve laboratórios, máquinas e equipamentos e não simplesmente a disponibilidade de salas 

de aula auditórios) e questões de possibilitar a oferta em itinerários formativos.  O atendimento 
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pleno às finalidades e objetivos da Lei n. 11.892/2008 torna-se um considerável desafio de 

missão institucional. 

O uso do termo “arranjo produtivo local- APL”  ou somente “arranjos produtivos” 

comumente utilizado em documentos de estratégia organizacional e preconizado na Lei 

11.892/2008 expressa que uma das finalidades da oferta formativa deve envolver articulações 

em benefício da “consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais” envolveria situações identificadas pelo governo e articulações de instituições e setor 

produtivo (governo, conhecimento, cooperação e governança).   

Um ponto que poderia ser interessante seria oferta de cursos tecnológicos orientados ao 

setor terciário onde se caracteriza o maior estoque de empregos formais e que contribuiria a 

fortalecer a presença da Rede Federal no território.  

A alocação de duas estruturas de campi em uma mesma microrregião envolve a alocação 

de recursos humanos e de capital que podem revelar um conflito de escolhas – custo de 

oportunidade – com outras microrregiões do Estado pois a presença física permanente na forma 

de campi encontra-se em 15 das 22 microrregiões existentes, embora possa haver oferta sob 

outras modalidades de extensão.  Fato é que provavelmente existem outras questões pertinentes 

à presença da EPT da Rede Federal nos territórios e que a expansão não ocorreu de forma pela 

plena e uniforme em todo Mato Grosso dado que poderia estar associado a descontinuidade 

política do governo federal e condicionantes do orçamento público federal aqui não abordados 

neste trabalho. 

Desta forma, a compreensão que evidencia-se é que de fato há aderência da presença da 

EPT dado ao perfil do setor produtivo e importância econômica da microrregião do Alto Teles 

Pires, mas o histórico da evolução de presença física,  ausência de unidades em outras 

microrregiões e divergência aos critérios de expansão e instrumentos normativos ficam como 

proposta de insumos ao futuro planejamento de desenvolvimento institucional e de observação 

pelo governo federal na gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica do Ministério da Educação. 

A limitação do trabalho é por tratar-se de uma pesquisa individual e com base de dados 

de dados e informações secundárias e que um aprofundamento das indicações estatísticas aqui 

presentes pode envolver alavancagem de recursos físicos e humanos em maior escala. 
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