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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de analisar os movimentos de centralização, descentralização e 

desconcentração para identificar suas vantagens e desvantagens nos processos de mudança 

organizacional, este estudo focou a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, a partir da fusão de três antigas autarquias: Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto, Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Bambuí e Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista. Para relatar a evolução 

organizacional das instituições analisadas, utilizou-se o estudo de casos múltiplos, 

aplicando-se os componentes do triângulo de Pettigrew (1973) como método de análise 

dos dados. Ao final, apurou-se que a maior desvantagem da gestão do IFMG é a 

morosidade decorrente da centralização de determinadas atividades administrativas vitais 

ao pleno funcionamento dos campi. Constatou-se que tais atividades eram realizadas nas 

antigas autarquias, apontando as consequências da perda de autonomia pelos campi. As 

opiniões divergem entre a ampliação da desconcentração, pelo monitoramento constante 

das atividades e a implantação de sua efetiva descentralização. Embora a maioria dos 

entrevistados atestem que a administração adotada pelo IFMG é descentralizada, as 

discussões revelaram a presença da centralização e da desconcentração, atestando um 

modelo gerencial de perfil misto, ou seja, uma gestão ao mesmo tempo centralizada, 

descentralizada e desconcentrada. Na linha dos conceitos de centralização, 

descentralização e desconcentração, concluiu-se que não é viável à gestão do IFMG adotar 

o processo gerencial puramente descentralizado, tendo em vista tratar-se de uma instituição 

formada por várias unidades administradas por vários gestores locais, mas com apenas um 

gestor responsável pela prestação de contas das ações realizadas – o reitor. Sendo assim, o 

controle por parte da gestão central é necessário, como é também necessária a 

desconcentração ou descentralização do maior número possível de ações, de forma a 

garantir o atendimento às demandas dos campi. Os resultados ora alcançados atestam que 

os dois anos de existência do IFMG não representam tempo suficiente para avaliar as 

vantagens e desvantagens dos processos que conformam o seu modelo de gestão, e 

sugerem que a implantação do programa Enterprise Resource Planning – ERP irá 

aperfeiçoar o gerenciamento dos processos, tornando o controle mais eficiente. Esta 

pesquisa atuou no sentido de contribuir com o processo gerencial do IFMG, haja vista as 

dificuldades naturais oriundas da união dessas três instituições de culturas e tamanhos 

diferentes, todas saídas de um exercício de autonomia de gerenciamento, dificuldades estas 

consequentemente refletidas no dia-a-dia de suas gestões administrativas. 
 

Palavras-chave: integração, IFMG, centralização, descentralização, desconcentração. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The focal point of this study is the Federal Institute of Education, Science and Technology 

of Minas Gerais, IFMG.  IFMG is a melding of three former learning institutions; the 

Federal Center of Technological Education of Ouro Preto, the Federal Center of 

Technological Education of Bambuí, and the Federal Agrotechnical School of São João 

Evangelista.  This study is an analysis of the movements involving centralization or 

decentralization of this institution and allowed us to identify any strengths or weaknesses 

in the processes affecting organizational change.  To better understand the organizational 

development of the IFMG analysis, we used the multiple case study method of applying 

the components of the triangle (Pettigrew: 1973) as a method of data analysis.  At the 

conclusion of my analysis, it was clear that the biggest drawback regarding the general 

management of IFMG was the length of time it took to accomplish specific administrative 

activities which are critical to a well-functioning campus; a direct result of the 

centralization of duties. It was discovered that these administrative activities were carried 

out more quickly and efficiently when the campus was managed with a more hands-on and 

autonomous mandate.  Because of the complexity of the study, opinions differed regarding 

the expansion of decentralization into the daily operations of the campus and the constant 

monitoring of activities that were required to make decentralization affective. As a group, 

the majority of respondents agreed that the administration model adopted by IFMG was 

being decentralized, but in more personal conversations, the study also revealed a strong 

presence of centralization regarding administration duties and activities.  In other words, 

the managerial model had a strong presence of both centralized and decentralized 

mandates; it blurred the lines authority. When studying the dramatic differences between 

centralization, decentralization and devolution of administration models, it became clear 

that it is not feasible to adopt the administration management model of decentralization 

currently in place at IFMG.  Today, IFMG is a single institution that is made up of three 

separate entities with numerous on-site managers that are tasked with the daily operation of 

their individual campuses.  However, there is only one general manager, the Dean of 

Schools, who is actually accountable for all the actions taken across the three separate 

campuses.  The study reveals that either the Dean of Schools needs to relinquish some of 

his authority, or a singular management model of centralization be put in place that 

removes the blurred lines of accountability between upper management of each campus 

and the Dean of Schools for IFMG. Regarding the study itself; it could be debatable if two 

years is sufficient time to collect and analyze the data exposing the advantages and 

disadvantages of the current IFMG management model.  I also need to mention that some 

of the findings of this study are already being improved through the implementation of 

processes being initiated by ERP (the Enterprise Resources Planning) group.  It is the 

intent of ERP to improve all managerial procedures that would make administrative 

decisions more efficient.   

 

Keywords: integration, IFMG, centralization, decentralization, deconcentration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No momento em que o Brasil vive a implementação da rede de ensino público 

federal, cuja proposta é abranger todo o país com unidades de educação tecnológica, torna-

se pertinente a realização de um estudo sobre o tema, com abordagem centrada na 

reestruturação das unidades de ensino tecnológico, constituída de uma rica e profícua série 

de ações destinadas a possibilitar maior acesso da população a esse tipo de ensino.  

Nesse sentido, esta pesquisa abrange, especificamente, a análise da história da 

integração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 

IFMG, e das possíveis mudanças ocorridas nas antigas autarquias que se fundiram para 

constitui-lo, transformando-se em seus campi, para melhor compreensão dos movimentos 

das principais decisões gerenciais quanto à estruturação dessas unidades, focada no 

cumprimento dos objetivos educacionais e administrativos propostos. Com esta 

abordagem, pretende-se contribuir com um modelo estrutural de gestão pública voltada 

para o ensino. 

Tem-se alguns artigos publicados sobre os institutos federais, mas ainda não se sabe 

de documentos que, além de mencionar a instituição desses institutos, abordem também os 

processos decisórios que definem sua atuação na educação brasileira. Desde a criação das 

escolas de aprendizes e artífices, em 1909, várias ações foram realizadas com vistas a 

aprimorar o ensino técnico voltado tanto para a área industrial como para a agropecuária. 

Foram várias as transformações até se alcançar um modelo “ideal” que atendesse ao ensino 

técnico profissionalizante da mão de obra. É também objetivo dos institutos ofertar ensino 

de nível superior (tecnologias, bacharelados e licenciaturas) e pós-graduação. 

A legislação da educação profissional tecnológica aponta que o ensino no Brasil se 

desenvolveu de acordo com as necessidades de cada época. O surgimento da era industrial 

propiciou a criação de cursos técnicos voltados para a indústria brasileira, pois, até então, o 

país possuía um perfil exclusivamente agrário. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB de 5.692/71 (BRASIL, 1971) trouxe transformações no currículo das 

escolas técnicas, aumentando o número de matrículas e oferta de novos cursos. 

Em 1978, a transformação das escolas técnicas federais do Paraná, de 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro em Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET 

deu início a representativas mudanças na educação profissional. Anos mais tarde, várias 

outras instituições de ensino técnico e tecnológico surgiram, ampliando o número de 

cursos nessas áreas. A partir desses movimentos, começou a história dos institutos federais 



 

16 
 

de educação, ciência e tecnologia, culminando com a sua criação em 29 dezembro de 2008, 

pela Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008). 

Visando compreender em profundidade tal integração, empreendeu-se, com este 

estudo, uma breve pesquisa da rede federal de educação tecnológica, fundamentando-se na 

descrição de seu processo evolutivo, no Brasil e em Minas Gerais, e na análise da 

formação do IFMG, um de seus importantes componentes. 

Assim, pautada no objetivo de analisar os movimentos de centralização, 

descentralização e desconcentração e as vantagens e desvantagens desses movimentos no 

processo de mudança estrutural do Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro 

Preto, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí e da Escola Agrotécnica 

Federal de São João Evangelista, instituições educacionais fundidas para a criação do 

IFMG, este estudo ancora-se na conceituação desses movimentos como forma de 

processos da gestão pública. 

Uma vez que a organização institucional depende de decisões gerenciais, para que 

os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso é necessário definir metodologias 

que norteiem as ações do modelo de gestão adotado. Neste sentido, há que se considerar 

que os processos decisórios podem conter mais de um movimento gerencial, ou seja, de 

centralização, descentralização e desconcentração, conforme será analisado neste estudo.  

Segundo entendimento de Bastos (1975), Cretello Júnior (1998), Fernandes (1999) 

e Rivas (1991), na centralização, a decisão está no nível da unidade central, cujas 

atividades são estabelecidas por um pequeno grupo de decisores. Sendo assim, o conceito 

de centralização retrata a tomada de decisão a partir de uma única unidade também 

chamada de centro, aqui representada pela reitoria, que centraliza a gestão do IFMG.  

Quanto aos processos de descentralização e desconcentração, os autores citados e 

Tobar (1991) os definem como transferência de autoridade. A diferença entre os dois está 

na questão da autonomia decisória, pois, enquanto na descentralização prevalece a 

autonomia das unidades descentralizadas, ou seja, os grupos que estão nas unidades locais 

possuem autonomia para definir as linhas gerenciais, na desconcentração a transferência de 

autoridade para as instâncias locais ocorre com autonomia limitada ou até mesmo sem 

autonomia (TOBAR, 1991; FLEURY, 2006; ALVES, 2007). Essa aparente semelhança 

acaba incentivando o uso acentuado da desconcentração como uma faceta da 

descentralização (TOBAR, 1991; MATOS; 1996; LIMA, 2004; ABRUCIO, 1997).  

A escolha do processo de gestão – centralizado, descentralizado ou desconcentrado 

– pressupõe o estudo de um conjunto de fatores interligados para sua efetivação, tais como: 
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geográficos, socioculturais, políticos e administrativos. Em se tratando da gestão pública, 

centralizar, descentralizar ou desconcentrar objetiva possibilitar o melhor atendimento e 

imprimir qualidade nos serviços públicos ofertados ao cidadão. A decisão por um desses 

três processos tem fortes implicações nos programas governamentais e, muitas vezes, pode 

estar associada a estratégias para a definição, escolha e execução de metas do governo e 

dos meios mais eficientes para se gastar os recursos destinados a esses planos. 

Para entender os movimentos gerenciais da estrutura organizacional das unidades 

analisadas foram realizadas entrevistas com servidores que participaram direta e 

indiretamente da criação do IFMG, os quais relataram as vantagens e desvantagens dos 

movimentos. 

Visando, pois, analisar os movimentos de gestão e as vantagens e desvantagens 

consequentes desses movimentos no processo de mudança estrutural das antigas autarquias 

que se transformaram em campi do IFMG, esta pesquisa objetivou responder ao seguinte 

problema de pesquisa: de que maneira se manifestam os movimentos de centralização, 

descentralização e desconcentração e quais as vantagens e desvantagens decorrentes 

desses movimentos no processo de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, a partir da fusão de  instituições federais de ensino? 

Para responder ao problema de pesquisa, optou-se pela investigação das principais 

mudanças de gestão no âmbito de uma estruturação organizacional pelos processos de 

centralização, descentralização e desconcentração, realizadas nas antigas autarquias 

transformadas em campi do IFMG. Para relatar a evolução organizacional das instituições 

analisadas foi utilizado o método de estudo de casos múltiplos (JOIA, 2004), constituído 

de coleta dos dados para análise dos referidos movimentos nos processos gerenciais, 

aplicando-se os componentes do triângulo de Pettigrew (1973), com base em análises 

documentais e entrevistas para obtenção das informações necessárias. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar os movimentos de centralização, descentralização e desconcentração para 

definir suas vantagens e desvantagens no processo de criação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, a partir da fusão de instituições 

federais de ensino. 
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1.1.2  Objetivos específicos 

 

1 Contextualizar as mudanças na gestão e estruturas de poder realizadas nas 

autarquias que originaram o IFMG; 

2 levantar os processos e fluxos de atividades gerenciais e pedagógicas 

adotados na mudança estrutural; e 

3 analisar os movimentos de centralização, descentralização e 

desconcentração no contexto da mudança estrutural, relacionando as 

vantagens e desvantagens acarretadas com a mesma. 

 

1.2 Justificativa 

 

Considerando-se a atribuição de competência que é dada pela Constituição Federal 

às instituições públicas de ensino de prestar serviço educacional gratuito e de qualidade, o 

estudo da centralização, da descentralização e da desconcentração relaciona-se à matéria 

“prestação de serviços públicos”, mesmo nela não se esgotando. Toda a atuação 

administrativa do Estado pode ser enquadrada como atuação centralizada ou 

descentralizada e concentrada ou desconcentrada, conforme a organização e as técnicas de 

repartição de atribuições adotada por suas diferentes administrações. 

Dada a importância de estudar os modelos gerenciais das instituições que oferecem, 

gratuitamente, a qualificação de mão de obra para atender às necessidades do país, o 

presente estudo focou a integração do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, a partir 

da fusão de unidades federais de ensino técnico e tecnológico do Estado, como parte de um 

grande projeto do governo federal para propagar a educação tecnológica. Assim, optou-se 

pela abordagem dos processos gerenciais em decisão respaldada tanto pelo potencial 

investigativo do processo de mudança oriundo dessa fusão de natureza institucional, como 

pela condição desta autora de servidora efetiva do IFMG, o que facilita seu livre acesso às 

informações. 

 

1.3 Estruturação textual 

 

 Esta dissertação de mestrado, textualmente estruturada segundo as normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas para trabalhos científicos, compõe-se 

de oito partes: (1) Introdução; (2) Fundamentação Teórica; (3) Metodologia; (4) Análise de 
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Resultados; (5) Considerações Finais; (6) Referências; e (7) Apêndice. 

 Na Introdução (Capítulo 1), tem-se a apresentação e contextualização do tema em 

análise, a definição do problema de pesquisa, dos objetivos e da metodologia textual. 

Atuando como base de sustentação do confronto entre teoria e prática realizado na 

Análise de Resultados, a Fundamentação Teórica (Capítulo 2), cujo objetivo é apresentar 

os apoios teóricos que fundamentaram a pesquisa de campo, é constituída de um breve 

histórico do surgimento e estruturação da educação profissional e tecnológica no Brasil e 

em Minas Gerais, bem como da criação do IFMG, seguido da conceituação dos termos 

“centralização”, “descentralização” e “desconcentração” e da descrição do Modelo 

Pettigrew (1973) – recurso metodológico que embasou a análise do processo de 

transformação das três unidades analisadas, transformadas em campi do IFMG. 

Na Metodologia (Capítulo 3), os métodos científicos utilizados na pesquisa são 

apresentados em seus conteúdos essenciais: (a) caracterização quanto à abordagem, quanto 

aos fins e quanto aos meios; (b) unidades de observação e sujeitos da pesquisa; (c)  

instrumentos de coleta de dados; (d) tratamento e análise dos dados; e (e) análise de 

conteúdo.  

 Na Análise de Resultados (Capítulo 4), tem-se o confronto entre teoria e prática, 

por meio da descrição analítica dos documentos e das entrevistas com servidores das 

unidades pesquisadas, visando a identificação das vantagens e desvantagens dos 

movimentos em cada processo analisado, metodologicamente organizada na forma do 

modelo Pettigrew (1973), de forma a demonstrar o entrelaçamento entre esses dois pólos 

antagônicos, que culmina nos resultados alcançados. 

 Nas Considerações Finais (Capítulo 5) são sintetizados os achados da pesquisa, 

com base no problema levantado e nos objetivos almejados, de forma a se concluir sobre 

sua eficácia científica.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A administração pública exerce suas funções administrativas por meio de órgãos, 

pessoas jurídicas e agentes públicos. Visando garantir uma efetiva atuação do Estado, 

estabeleceu-se formas de distribuir as competências estatais. E no processo de organização 

dessa atribuição de competências, tanto é possível encontrar a presença de centralização 

(ou descentralização) quanto a de concentração (ou desconcentração) do poder de decisão.  

 Segundo Gournay
1

 (1978 apud Alves, 2007, p. 155-157), ao resumir 

conceitualmente os três termos constitutivos do tema em estudo, a centralização se 

manifesta quando as atividades administrativas ficam a cargo das unidades centrais. 

Quanto à descentralização, ela predomina em situações em que o exercício de ações 

administrativas e funções é confiado a agentes locais, com autonomia para a tomada de 

decisões. Já no processo de desconcentração não há autonomia, o poder de decisão é 

diminuído, diferentemente daquelas unidades administrativas resultantes do processo de 

descentralização.  

 Com vistas ao objetivo de analisar tais movimentos administrativos para definir 

suas vantagens e desvantagens no processo de mudança ocorrido para a criação de uma 

instituição federal de ensino técnico e tecnológico a partir da fusão de escolas técnicas 

federais, importante se faz contextualizar o tema, a partir do resgate da história da 

educação profissionalizante em nosso país, destacando-se a sua evolução no Estado de 

Minas Gerais. 

 

2.1 Histórico do surgimento e estruturação da educação profissional e tecnológica 

no Brasil e em Minas Gerais  

 

A discussão sobre educação profissional preconiza a era da rede federal de ensino. 

Em 1808, as transformações sociais, econômicas e políticas advindas da transferência da 

Corte Portuguesa para o Brasil contribuíram para a criação de instituições que, mantidas 

por sociedades privadas sob o apoio do Estado, deram o primeiro passo para o processo de 

aprendizagem, no país, com a formação de artífices naturais da terra (FONTES, 1985).  

Com a finalidade de serem instrumentos de política voltados para as classes 

desprovidas, em 1909, foram criadas dezenove escolas de aprendizes e artífices no governo 

                                                        
1
 GOURNAY, Bernard. Introdução à ciência administrativa. Ed. reimp. Lisboa: Europa/América, 1978. 372 

p.  
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do então presidente da República Nilo Peçanha. Um de seus objetivos era qualificar a mão 

de obra e manter o controle social dos cidadãos jovens que viviam em situação de risco 

social, sensíveis aos vícios e hábitos “nocivos” à sociedade como um todo. Essas dezenove 

escolas deram origem aos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET‟s, e 

surgiram em um contexto onde o domínio do capital agrário-exportador dava lugar à 

industrialização. Por isso, no período de 1930-1945, a economia brasileira sofreu 

significativa alteração em seu eixo, passando de atividade agroexportadora para atividade 

industrial. Em 1937, essas escolas foram transformadas em liceus industriais e, em 1942, 

os liceus passaram a se chamar escolas industriais e técnicas.  

A partir desse mesmo ano, várias mudanças foram implementadas à educação 

profissional, dentre elas, a oferta, pelas Escolas Industriais e Técnicas, de formação 

profissional em nível equivalente ao secundário (BRASIL, 2008). 

Em meados do século XX, com a promulgação da Constituição Federal de 1946, 

foram criadas as escolas agrícolas, com base no modelo escola-fazenda, visando a 

formação dos filhos dos pequenos produtores rurais em técnicos agrícolas, então 

subordinadas à Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da 

Agricultura. A transferência de subordinação ao Ministério de Educação e Cultura – MEC 

ocorreu em 1967, quando também passaram a fazer parte da Rede de Educação 

Profissional. Em 1979, as escolas agrícolas receberam a denominação “Escola Agrotécnica 

Federal” (BRASIL, 2008). 

Na década de 1950, por meio de diversos atos legais, foi estabelecido o ajustamento 

e a reformulação da rígida estrutura educacional herdada do período autoritário 

(WERMELINGER; MACHADO; ARMÂNCIO FILHO, 2007). Ocorreu que, com o 

surgimento da indústria automobilística nacional, em 1956, a área da educação foi 

priorizada com investimentos na formação de profissionais visando ao cumprimento das 

metas de desenvolvimento do país. Em 1959, teve início o processo de transformação das 

Escolas Industriais e Técnicas em autarquias com autonomia didática e de gestão, então 

denominadas Escolas Técnicas Federais. Essa nova realidade intensificou gradativamente 

a formação de técnicos, cuja mão de obra tornou-se indispensável diante da aceleração do 

processo de industrialização. 

Portanto, quando da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

em 1961 (BRASIL, 1961), que previa muitas inovações, a educação cotidiana já as 

praticava, como por exemplo: a equivalência entre o ensino médio e os cursos de 

aprendizagem em cooperação com empresas. Completando esse ciclo de iniciativas na 
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educação, em 1971, foi promulgada pelo governo federal a Lei n° 5.692 (BRASIL, 1971), 

instituindo o ensino de segundo grau de profissionalização obrigatória. Porém, a falta de 

estrutura para implantação dos cursos técnicos e a falta de pessoal docente habilitado 

fizeram com que o governo, alguns anos depois, editasse outro instrumento legal, 

eliminando o caráter obrigatório da profissionalização (WERMELINGER; MACHADO; 

FILHO, 2007). Naquele mesmo ano, surgiu o primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento Econômico – PNDE, prevendo programas específicos que contribuíram 

para a implantação de cursos técnicos em áreas correlatas. Ainda em 1971, a LDB 5.692 

(BRASIL, 1971) transformou, obrigatoriamente, todo o currículo  do  segundo  grau das 

escolas técnicas em  técnico-profissional, aumentando o número de matrículas e 

implantando novos cursos técnicos. 

Em 1978, três Escolas Técnicas Federais - do Paraná,  de Minas Gerais e do 

Rio de Janeiro - foram transformadas em Centro Federal de Educação Tecnológica – 

CEFET. A essas instituições foi conferida a atribuição de atuar em nível mais elevado de 

formação, cabendo-lhes formar engenheiros de operação e tecnólogos (BRASIL, 2008).  

O desenvolvimento de novas tecnologias agregadas à produção e à prestação de 

serviços, contribuiu para o crescimento e implementação da rede federal de educação 

tecnológica. Na década de 1980, um novo cenário econômico e produtivo foi estabelecido, 

ajustando-se à demanda técnico-operacional surgida. Nesse cenário, as ações 

governamentais consistiram em diversificar programas e cursos para elevar os níveis da 

qualidade do ensino (BRASIL, 2008). 

No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.948 (BRASIL, 1994) instituiu no país o sistema 

nacional de educação tecnológica com vistas à transformação das demais escolas técnicas 

federais em centros  federais  de  educação tecnológica, os CEFET‟s, sinalizando que as 

escolas agrotécnicas federais também poderiam ser integradas ao processo de cefetização. 

Essa transformação foi promovida, considerando-se as instalações físicas, os laboratórios e 

equipamentos, as condições técnico-pedagógicas e administrativas, bem como os recursos 

humanos e financeiros essenciais ao funcionamento da nova instituição (BRASIL, 1994). 

A partir de 1995, um movimento de mudanças nas instituições federais de educação 

profissional atendeu ao objetivo de promover uma reforma curricular. Em 1996, foi 

aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996) e, em 1997, o Decreto nº 2.208/97 regulamentou os artigos da citada lei 

que tratam, especificamente, da educação profissional. 
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A partir de 1999, ocorreu a efetiva implantação dos novos CEFET‟s oriundos da 

transformação das escolas técnicas e agrotécnicas federais. Inspirado por esse projeto 

educacional de cefetização, o governo brasileiro firmou convênio com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, visando a implantação do Programa de 

Expansão da Educação Profissional – PROEP. Em 2002, o PROEP propiciou a 

transformação de duas unidades analisadas nesta pesquisa em Centros Federais de 

Educação Tecnológica, entrando para a história do avanço da educação profissional: 

Escola Agrotécnica Federal de Bambuí e a Escola Técnica Federal de Ouro Preto. 

Em 2003, com a publicação do Decreto Presidencial nº 4.877/03, o Ministro da 

Educação passou a nomear os gestores (diretor-geral) das escolas técnicas e agrotécnicas e 

dos centros federais de educação tecnológica após o processo de escolha feita pela 

comunidade escolar de cada autarquia. A vigência do decreto possibilitou a 

descentralização de autoridade, resultando na primeira eleição do principal cargo nessas 

instituições federais de ensino. 

Em 2004, as instituições que compunham a rede federal de educação tecnológica 

ganharam autonomia para criar e implantar cursos em todos os níveis de ensino. Nessa 

mesma época, as escolas agrotécnicas federais, que até então ofertavam somente os cursos 

técnicos (nível médio), receberam autorização excepcional para ofertar cursos superiores 

de tecnologia. 

As mudanças, as inovações e o explícito crescimento da necessidade de mão de 

obra qualificada evidenciaram a urgente necessidade de expandir a educação profissional e 

tecnológica no país. Nesse cenário, o governo decidiu ampliar a oferta da educação, 

aumentando o número de escolas federais de educação profissional e tecnológica.  

A expansão da rede federal se deu em duas fases. A primeira iniciada em 

2006, com a implantação de novas unidades em Estados ainda desprovidos da 

existência de uma instituição da rede. A segunda, iniciada em 2007 sob o tema: “Uma 

escola técnica em cada cidade-pólo do país”. A partir da expansão e evolução do ensino, 

emergiu a nova institucionalidade que culminou com a criação, em dezembro de 2008, dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

2.1.1 A criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia 

 

Documentos do Ministério da Educação atestam que a rede federal de educação 

tecnológica está espalhada por todo o território nacional, com a finalidade de qualificar 
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profissionais para os diversos setores da economia do país, realizar pesquisas e 

desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo. 

Com o advento da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), 31 centros federais de educação 

tecnológica (CEFET‟s), 75 unidades descentralizadas de ensino (UNED‟s), 39 escolas 

agrotécnicas federais, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades 

deixaram de existir para formarem os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Assim, a rede federal passou a ser constituída pelas seguintes instituições: (a) 

38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; (b) 2 Centros Federais de 

Educação Tecnológica; (c) 25 Escolas Técnicas Vinculadas a Universidades Federais; e (d) 

1 Universidade Tecnológica Federal, conforme Figura 1: 

 

 

 

    FIGURA 1 – A Rede Federal no Brasil (situação em dez/2008) 

    Fonte: www.mec.gov.br 

 

Na Figura 2, observa-se que o Estado onde estão concentrados o maior número de 

institutos federais é Minas Gerais, possuidor de 5 unidades em regiões bem diversas, cada 

uma delas constituída de seus respectivos campi. 
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                      FIGURA 2 – Os Institutos Federais do Estado de Minas Gerais (situação em dez/2008) 

                      Fonte: www.mec.gov.br 

 

Antes da legitimação dos Institutos Federais, as unidades de ensino tecnológico 

apresentavam estruturas departamentalizadas, constituídas de um diretor geral, diretores de 

departamentos e coordenadores. Cabia aos diretores dos departamentos responderem, 

juntamente com o diretor-geral, pela gestão pedagógica e administrativa. O cargo de 

diretor geral representava a instância máxima das instituições. 

Pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os institutos federais, sua 

autonomia encontra-se na natureza jurídica de autarquia, na prerrogativa de criação e 

extinção de cursos e na emissão de diplomas. Os institutos federais são organizados em 

estrutura multicampi, ou seja, tendo uma reitoria como órgão executivo e vários campi 

(BRASIL, 2008). O organograma dos campi possui a mesma estrutura departamentalizada, 

porém com a figura da reitoria, representada pelo reitor, acima do diretor geral (FIG. 3). 

 

 

 

 FIGURA 3 - Organograma do campus após a criação dos Institutos Federais 

 Fonte: ESTATUTO DO IFMG 
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Para Fernandes (2009), nesse momento em que há uma reorganização da rede 

através da criação dos institutos federais, torna-se importante compreender que as 

estruturas departamentalizadas não são adequadas à nova proposta de gestão. Para o autor, 

o novo é construído a partir do aperfeiçoamento da cultura existente. Sendo assim, no 

processo organizacional da reitoria, há que se buscar a essência das funções institucionais 

estratégicas e táticas. 

 
Nesse sentido, à reitoria competirão as funções de definição de políticas, 

supervisão e controle. Para tanto, é necessário uma estruturação que congregue 

um gabinete e órgãos de assessoramento para assistência imediata ao reitor, além 

de unidades administrativas que deverão trabalhar matricialmente vinculadas aos 

órgãos afins dos campi. Dessa forma a estrutura compreende as cinco pró-

reitorias previstas na legislação, cujas atuações são requeridas para as principais 

áreas de estrutura e funcionamento da instituição (FERNANDES, 2009, p. 7). 

 

Ressalta-se o entendimento de Pugh e Hickson (2004, p. 24) sobre organização: “O 

que fazia e faz muita diferença para as características de uma organização é o seu tamanho 

e o seu grau de dependência de outras organizações”. Pesquisas do Grupo de Aston 

apontam que quanto maior a organização, maior a quantidade de funções especializadas, 

maior a padronização e a formalização de documentos, e tanto mais elevado o grau de 

complexidade na estruturação das atividades e quanto mais burocratizada, tanto maior é o 

poder de decisão. O contrário, quanto menor, quanto mais dependente de outra, menos 

autonomia na tomada de decisões. E nesse caso, os estudos revelam que as poucas decisões 

a serem tomadas tenderão a ser mais centralizadas do que descentralizadas (PUGH; 

HICKSON, 2004). 

 

2.1.2 IFMG: constituição e funcionamento 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ou, 

simplesmente, Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), quinta instituição federal de 

ensino profissionalizante do estado oriunda do processo de fusão de dois CEFET‟s e uma 

EAF foi formado pelas autarquias: Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto 

– CEFET-Ouro Preto, Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí – CEFET- 

Bambuí, e Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista – EAFSJE transformadas 

em seus respectivos Campi. 

Nesse processo de fusão, outros três campi foram agregados ao IFMG, a saber: 

Governador Valadares, Congonhas e Formiga, sendo os dois últimos advindos da 
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transformação das Unidades Descentralizadas de Ensino de Congonhas (que integrava o 

CEFET-Ouro Preto) e de Formiga (que integrava o CEFET-Bambuí), totalizando, pois, 

seis campi, na composição de sua nova estrutura (BRASIL, 2008), a saber: Bambuí, 

Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ouro Preto e São João Evangelista. 

O estatuto do IFMG, em seu o art. 5º, prevê os objetivos da instituição para o 

alcance das metas propostas pela gestão educacional. Além de ministrar a educação 

profissional regular (cursos técnicos e tecnológicos), o IFMG oferta cursos de formação 

inicial e continuada para os trabalhadores, visando mantê-los atualizados em suas 

profissões. Com vistas à formação de profissionais para a educação básica e para os 

diversos setores da economia, também oferta cursos de licenciatura e bacharelado. A 

realização de pesquisas aplicadas e o desenvolvimento de atividades de extensão 

constituem, também, instrumentos que orientam as ações do instituto, tendo em vista ser 

uma instituição de ensino superior de cunho social (BRASIL, 2008). 

O Decreto nº 6.986/2009 regulamenta o processo de escolha dos dirigentes dos 

Institutos Federais, determinando que essas organizações sejam administradas por um 

reitor, nomeado pelo Presidente da República. Cada campus que integra o IFMG será 

administrado por um diretor geral nomeado pelo reitor. 

Conforme rege o estatuto, a organização administrativa do Instituto Federal de 

Minas Gerais compreende: Órgãos Colegiados, Reitoria e Campi que, por sua vez, são 

assim constituídos: 1 - Órgãos Colegiados: (a) Conselho Superior, e (b) Colégio de 

Dirigentes; 2 - Reitoria (órgão executivo): (a) Gabinete, (b) Pró-Reitorias: i - 

Administração, ii - Ensino, iii - Extensão, iv - Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, e v - 

Planejamento e Orçamento, (c) Diretorias Sistêmicas, (d) Auditoria Interna, (e) Ouvidoria 

Geral, (f) Procuradoria Federal e (g) Assessoria de Relações Internacionais; 3 – Campi 

(considerados sede para fins de legislação educacional), representados na Figura 4. 
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FIGURA 4 - Organograma do IFMG/reitoria (situação em 2011) 

Fonte: ESTATUTO DO IFMG. 

 

A reitoria, sede do IFMG localizada em Belo Horizonte, é o órgão executivo 

superior responsável por planejar, administrar, gerir, coordenar e superintender as 

atividades do Instituto, com anuência do reitor. As pró-reitorias também são órgãos 

executivos, com objetivos que preveem planejamento, organização, controle, supervisão e 

fomento das ações correlatas a cada uma. Os colegiados, a saber: comitê de ensino, comitê 

de pesquisa, inovação e pós-graduação, comitê de extensão e comitê de administração e 

planejamento dão suporte à gestão administrativa e acadêmica. O conselho acadêmico é 

um órgão consultivo e deliberativo no âmbito do campus, cuja função é colaborar para o 

aperfeiçoamento do processo educativo e zelar pela correta execução das políticas do 

IFMG. Os demais colegiados têm finalidade consultiva. 

Atualmente, o IFMG é composto por nove campi: Bambuí, Betim, Congonhas, 

Formiga, Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves e São João 

Evangelista; um núcleo avançado: Sabará; e quatro unidades conveniadas: João 

Monlevade, Pompéu, Piumhi e Oliveira, todos vinculadas à reitoria (FIG. 5).  
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                         FIGURA 5 – Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG (situação em 2011) 

                         Fonte: www.ifmg.edu.br (adaptado para este estudo) 

 

 

Conforme apurado na investigação documental e análise das entrevistas, a estrutura 

organizacional das atividades administrativas e acadêmicas do IFMG está organizada na 

forma de fluxos.  

No âmbito das ações administrativas, o planejamento orçamentário anual do IFMG 

começa pelo Colégio de Dirigentes composto dos diretores-gerais dos campi e pró-reitores, 

por tratar-se do órgão que define as políticas institucionais para o ano subsequente. A 

coordenação dos trabalhos fica a cargo da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – 

PROPLAN, que dá início ao planejamento participativo nos campi, com a formalização do 

processo e reuniões com todos os centros de custos. Nessas reuniões, são apresentados os 

procedimentos metodológicos, cronograma de atividades, limites orçamentários, dentre 

outras informações relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Cada campus é 

dividido em centros de custos, ou seja, cada setor, cada coordenação, cada diretoria é um 

centro de custo. Os centros de custos informam seu planejamento por meio do Sistema de 

Planejamento Participativo – SISPLAN, uma plataforma que funciona via web. Após o 

prazo determinado para o planejamento das despesas de custeio e capital para o ano 

seguinte, os diretores gerais aprovam e os campi enviam o orçamento à PROLAN através 

do SISPLAN. Quando é necessário, há adequações, muito embora, ao longo do ano, haja 

momentos pré-determinados para a reprogramação do planejamento. Os limites 

orçamentários de cada campus são estabelecidos pela matriz do Conselho dos Institutos 

Federais – CONIF, que utiliza como principal fonte de referência o número de matrículas 

ponderadas e o número de alunos em regime de internato. Uma vez aprovado pelos 
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responsáveis no campus e pela PROPLAN, o planejamento do campus é encaminhado ao 

reitor para análise e aprovação e, em seguida, apresentado ao colégio de dirigentes. 

A execução do planejamento anual (aquisições e/ou contratações) é realizada de 

forma conjunta pelas Pró-reitorias de Administração e de Planejamento e Orçamento. Os 

processos referentes às aquisições previstas na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), realizadas 

na modalidade de tomada de preço, pregão eletrônico, concorrência e carta convite, 

ocorrem na reitoria, pela equipe da Pró-Reitoria de Administração, tendo como parâmetro 

o planejamento anual.  Finalizado o processo licitatório na reitoria, os empenhos são 

encaminhados aos campi, que solicitam a entrega das mercadorias e/ou prestação dos 

serviços e, posteriormente, encaminham as notas fiscais para pagamento na Pró-Reitoria de 

Planejamento e Orçamento. Com objetivo de dar agilidade aos processos, emergências 

como dispensa de licitações previstas na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), capacitação de 

servidores, suprimento de fundos, pagamentos de diárias e assistência estudantil são feitas 

diretamente pelos campi, desde que cadastradas em Sistema Próprio para Descentralização 

de Crédito – SIDEC e encaminhadas à reitoria para aprovação e deliberação.  

A execução das atividades pedagógicas – atividades fins do IFMG, ocorre nos 

campi. As regulamentações são expedidas pelo Ministério da Educação e pelo Comitê 

Acadêmico, que tem representação de todos os campi na pró-reitoria de ensino. O processo 

de criação de novos cursos, bem como de extinção, é iniciado no campus, observada a 

legislação pertinente. A proposta deverá ser aprovada pelo Conselho Acadêmico, que é o 

órgão colegiado máximo do campus. A Pró-Reitoria de Ensino poderá emitir parecer para 

subsidiar, mas o poder de decisão é do conselho superior. 

Conforme já mencionado neste trabalho, são sujeitos da presente pesquisa apenas 

os campi Ouro Preto, Bambuí e São João Evangelista, por serem as antigas autarquias que 

deram origem ao IFMG, onde foram vivenciadas mudanças administrativas refletidas nos 

processos gerenciais. Mudanças estas motivadoras dos movimentos de centralização, 

descentralização e desconcentração a serem evidenciados no confronto estabelecido pela 

análise de documentos públicos sobreposta à análise crítica dos depoimentos prestados por 

servidores ocupantes e não ocupantes de cargos comissionados, participantes diretos e 

indiretos do processo de criação do IFMG, apresentadas na Análise de Resultados. 
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2.2 Os movimentos de centralização, descentralização e desconcentração no 

processo de mudança em instituições de ensino tecnológico 

 

Tais movimentos foram desencadeados com o surgimento e estruturação da rede 

federal tecnológica no Brasil e em Minas Gerais, com base em um arranjo situacional dos 

Institutos Federais caracterizado por uma estrutura em rede, para integrar sistemicamente 

as diversas organizações de ensino através de um núcleo central – no âmbito nacional, 

através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, e 

no espaço regional – os vários campi, através de uma Reitoria.  

 

2.2.1 A centralização 

 

A centralização é o processo no qual as atividades são definidas no nível da 

unidade central, e estabelecidas por um pequeno grupo de agentes de decisão. Diz respeito 

à forte concentração de autoridade nas mãos de um único grupo de pessoas (RIVAS, 1991; 

CRETELLO JÚNIOR, 1998; FERNANDES, 1999). Bastos (1975), em uma concepção 

mais enfática, entende que a centralização é um instrumento que tem por alvo “tudo 

dominar”. 

Mintzberg (1973) atesta que uma organização que tende a adotar o processo de 

centralização apresenta uma pequena hierarquia, possui pouca ou nenhuma tecnoestrutura, 

a assessoria de apoio é pequena e os departamentos são muito parecidos.  Nesse tipo, o 

poder está nas mãos de quem está no topo da hierarquia, dispensando, assim, planejamento 

e ou outros procedimentos semelhantes. Em contrapartida, segundo Mintzberg (1973), essa 

organização apresenta flexibilidade quando o gerente é o proprietário. Nesse caso, os 

processos podem ter participação dos envolvidos, mas sob o controle gerencial (PUGH, 

HICKSON, 2004).  

No entendimento de Chandler (1962), em uma organização centralizada, promove-

se a especialização das habilidades visando o aperfeiçoamento dos profissionais 

especialistas, mas a prática, a execução das ações desses profissionais permanecerá sob o 

controle dos proprietários, ou seja, dos que se encontram no topo da hierarquia. No 

entanto, com o crescimento, essa organização, mesmo sob o controle de uma gestão 

centralizada, deverá adotar um sistema de capacitação da mão de obra, colocando o 

conhecimento ao alcance de mais pessoas, criando, assim, uma estrutura inovadora 

(PUGH; HICKSON, 2004). 



 

32 
 

Caupers (1995) e Amaral (2006) elencam algumas vantagens trazidas por sistemas 

centralizadores no âmbito de entidades governamentais, pelas razões: (a) asseguram a 

unidade do órgão no tratamento de assuntos estratégicos; (b) garantem a igualdade na ação 

política e administrativa desenvolvida pelos governos ou gerentes; e (c) permitem que haja 

melhor coordenação do exercício da função administrativa. Tais vantagens explicam 

porque há modelos de administração centralizadores que obtiveram sucesso no Brasil, 

ainda que parciais, adotando estruturas organizacionais em que unidades específicas 

controlam toda a gestão de recursos técnicos, financeiros e humanos (SANTOS, 2001). 

Por outro lado, a centralização traz alguns inconvenientes, a saber: (a) pode 

provocar o “gigantismo” da unidade central; (b) tornar ineficiente a ação administrativa 

pela sobrecarga de atividades; e (c) impedir que a comunidade exerça o direito de ir e vir 

com autonomia, podendo, em algumas situações, vir a desrespeitar possíveis liberdades de 

participação popular dessa comunidade, fazendo com que a solução para os problemas 

locais dependa, exclusivamente, do sistema administrativo que se encontra nas mãos da 

unidade central, prejudicando a execução das atividades rotineiras das unidades locais 

(CAUPERS, 1995; AMARAL, 2006). 

Os malefícios de processos centralizados são também lembrados no estudo de 

Bryce
2
 (1964 apud Matos, 1996, p. 65). O conselheiro do governo canadense aponta 

algumas causas do fracasso administrativo de empresas que utilizam sistemas 

centralizadores, a saber: (a) incompreensão das funções da alta direção; (b) insuficiência de 

pessoal administrativo; (c) falta de administradores com experiência; (d) falta de delegação 

das ações; e (e) falta de atividades conscientes, que se traduzem em objetividade (MATOS, 

1996, p. 65). 

 

2.2.2 A descentralização 

 

Utilizado na Administração Pública, a finalidade desse instrumento é desenvolver 

ferramentas de gestão que reestruturem o órgão ou instituição, diminuindo os custos e 

aumentando a eficiência e a eficácia das ações das políticas pelo deslocamento de 

competências e de poder de decisão para as unidades locais (COSTA; OLIVEIRA; 

TEODORIO, 2008; FARIA, 2009). 

                                                        
2
 BRYCE, Murray D. Desenvolvimento industrial: um manual para acelerar o processo econômico. São 

Paulo: Pioneira, 1964. 310 p. 
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Em âmbito governamental, o fenômeno descentralização vem sendo concebido 

como mecanismo de redução das funções básicas e indispensáveis ao Estado e como 

sinônimo de democratização da administração pública e da burocracia por meio da 

multiplicação de estruturas de poder. Pode-se considerar uma continuação que vai da 

simples transferência de competências a uma complexa reestruturação do poder decisório. 

Em um conceito mais abrangente, a descentralização consiste também em garantir as 

liberdades, preservando as identidades locais e proporcionando a participação de cidadãos 

nos processos decisórios das políticas públicas, aproximando-os dos gestores, gerando 

maior controle das ações e solução dos problemas das administrações. Trata-se, pois, de 

um mecanismo que facilita a mobilização das iniciativas e fomenta o surgimento de 

parcerias, de ações integradas e de articulação dos atores envolvidos no processo 

(CASTRO, 1991; TOBAR, 1991; CAUPERS, 1995; AMARAL, 2006). 

Na descentralização, os grupos que estão nas unidades locais possuem determinado 

grau de autonomia para definir as ações administrativas. Na perspectiva da decisão 

política, a descentralização redefine as relações de poder, na medida em que são 

transferidas as decisões e funções, o que incentiva a criação de estruturas formais 

administrativas panejadas e organizadas (VIEIRA, 1971; LÚCIO, 2009). Assim, é 

pertinente dizer que a descentralização está associada à redistribuição do poder político e à 

redução do papel e das responsabilidades da unidade central, autonomia esta que passa a 

ser instrumento predominante para tomadas de decisão nas unidades locais (CORAGGIO, 

1994
3
; BRUGUÉ; GOMÁ, 1998

4
 apud CARNEIRO, BRASIL, 2007).  

Nesse mesmo sentido, Lobo (1990) define a descentralização como sendo uma 

distribuição de poderes financeiros e funcionais do governo central ao local, que envolve 

questões como redistribuição de poder e deslocamento de centros decisórios. 

O surgimento de novas unidades de uma organização ou instituição em regiões 

locais conduz à transferência de recursos para os gestores locais. Assim, a 

descentralização, como instrumento de reestruturação do poder, consolida-se com o 

deslocamento do fluxo de poder político, administrativo, financeiro e tecnológico da 

unidade central para as demais unidades gestoras locais. Neste movimento, ficam limitadas 

à unidade central apenas as altas funções políticas (BASTOS, 1975; TEIXEIRA, 1991
5
; 

                                                        
3
 CORAGGIO, José L. Economia urbana: la perspectiva popular. Quito: Ponencias del Instituto Fronesis, 

1994. 140 p. 
4
 BRUGUÉ, Quim; GOMÀ, Ricard (Coord.). Gobiernos locales y políticas públicas: bienestar social, 

promoción económica y territorio. Barcelona: Ariel, 1998. 284 p. 
5
 TEIXEIRA, Sônia Maria Fleury. Perspectivas da descentralização dos sistemas de saúde na Bolívia. Revista 
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TIEZZI, 2004
6
; OLIVEIRA, 1999

7
 apud SOARES, 2005; NARDI, 2008). São exemplos 

de administração descentralizada as autarquias, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas (FERNANDES, 1999).  

A descentralização proporciona, também, a expansão da lógica democrática, em 

que são ampliadas as possibilidades de negociação, ou seja, as decisões sobre os conflitos 

das unidades locais pertencem à própria localidade. A descentralização seria, então, a 

multiplicação das instâncias de negociação e de conciliação, uma estratégia que alivia a 

carga da unidade central, deixando que os problemas locais sejam abordados e tratados 

pelas gestões locais (TOBAR, 1991, p. 9; MELO, 1996; LÚCIO, 2009).  

Consequentemente, o processo da transferência de responsabilidades e recursos aos 

gestores das unidades locais facilita o ajuste da oferta de bens e serviços às demandas de 

comunidades, ao buscar aquelas soluções mais adequadas às especificidades regionais, 

com menor custo de fornecimento (SANTOS, 2002; CARNEIRO, BRASIL, 2007). Nesse 

contexto, a própria população passa a ter interesse em participar dos processos decisórios 

relativos à distribuição dos recursos públicos. 

Resende e Teodósio (2008) argumentam que a descentralização é um dos pontos 

centrais da reforma do Estado, uma vez que auxilia na redefinição do papel estratégico do 

governo para que a prestação de serviços públicos adquira maior flexibilidade e 

proximidade da população. Para Oates (1985), a efetiva participação da população nas 

decisões do governo legitima o aumento dos impostos da localidade, pois estes deverão 

retornar em forma de recursos para atender às demandas locais (OATES, 1985). Num 

processo descentralizante, as estruturas políticas e administrativas locais possuem 

autoridade para formular as diretrizes da administração, desempenhar suas funções e 

promover os serviços locais a partir de recursos financeiros disponibilizados (VIEIRA, 

1971; COSTA, 1998; SOUZA, 2007).  

Esse diálogo que atrela a descentralização à participação popular é entendido entre 

os autores de forma dicotômica. Para Belmartino et al.
8
 (1990 apud Tobar, 1991), não há 

relação que condicione um elo entre participação e descentralização, fazendo com que uma 

ação seja necessária à outra, porém elas se realimentam mutuamente. O próprio Tobar 

                                                                                                                                                                        
de Administração Pública, v. 25, n. 4, p. 135-175, out./dez.1991. 
6
 TIEZZI, S. A organização da política social do governo Fernando Henrique. São Paulo em Perspectiva, v. 

18, n. 2, p. 49-56, 2004. 
7
 OLIVEIRA, Cleiton et al. A municipalização do ensino no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

8
 BELMARTINO, S.; BLOCH, C.; LUPPI, I.;QUINTEROS, Z.T.; TRONCOSO, M.C. Mercado de trabalho 

y médicos de reciente graduación. Centro de Estudios Sanitarios y Sociales (CESS)/Associación Médica de 

Rosário/ OPS-Oficina Regional de la OMS-Representación de Argentina, n. 14, 65 p., 1990. 
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(1991) atesta que a participação popular é a única forma de saber se a descentralização não 

está sendo formulada como forma de restrição de espaço público. A descentralização não 

existe por si só, mas em consonância com muitas variáveis de natureza econômica, social 

ou política (VIEIRA, 1971). 

Falleti
9
 (2005 apud Oliveira e Pontes, 2009) também destaca que a descentralização 

em um modelo federativo pode ocorrer sob o aspecto administrativo, político e fiscal 

transferido da unidade central às locais. Não se deve negar, no entanto, que a implantação 

do processo descentralizante envolve conflitos e negociações complicados, uma vez que a 

proposta do modelo de gestão é que cada um dos gestores locais participantes mantenha 

em seu poder um rol de competências e atribuições em determinadas áreas. 

Faz-se importante ressaltar que o órgão central exerce um papel decisivo na gestão 

do processo de descentralização. Handy (1979) revela que a função da unidade central é 

orientar e influenciar as decisões da organização como um todo. Um dos princípios das 

ações de delegação é que a alta administração não exerça funções que possam ser 

realizadas por outros níveis. Para isso, é necessário um considerável nível de confiança 

entre os gestores (PUGH; HICKSON, 2004). 

Cabe salientar, no entanto, os perigos e desvantagens oferecidos pela 

descentralização. Lobo (1990), Tobar (1991), Costa (1998) e Santos (2001) apontam que o 

processo de descentralização implantado precipitadamente pode levar a gestão central a 

alguns riscos, principalmente, se for baixo o grau de confiança entre as unidades central e 

local. Segundo Costa (1998), relatório do Banco Mundial prevê três “ciladas” que podem 

ocorrer em decorrência das deficiências oriundas do processo de descentralização: 
 

1 perda do controle das ações por parte da unidade central em consequência  

da ingerência das unidades locais;  

2 surgimento de tensões por causa das disparidades regionais, no caso de 

existir um tratamento individualizado às unidades locais, respeitando-se 

suas especificidades; e  

3 administração sob influências de interesses particulares por parte dos 

gestores locais, tornando a administração menos sensível e responsável.  

 

                                                        
9
 FALLETI. A sequential theory of decentralization Latin American cases in comparative perspective. 

JSTOR-Latin American Perspectives, v. 20, n. 2, 2005. 
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2.2.2.1 A perspectiva constitucional da descentralização 

 

No Brasil, a primeira tentativa de reforma gerencial da administração pública 

ocorreu no final dos anos de 1960, por meio do Decreto-Lei nº 200, no ano de 1967. O 

Decreto-Lei promoveu a transferência das atividades de produção de bens e serviços para 

as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Foram 

instituídos como princípios de racionalidade administrativa: o planejamento, o orçamento, 

a descentralização e o controle dos resultados (BRESSER PEREIRA, 1997). O processo de 

descentralização na administração pública se intensificou ao final dos anos de 1970 (início 

da crise do Estado) e início dos anos de 1980, legitimando-se com a redefinição dos papéis 

do Governo Federal, Estadual e Municipal, com a promulgação da Constituição Federal 

em 1988 – CF/1988 (SANTOS, 2001; MONTEIRO; FERREIRA, 2008). 

A emancipação de municípios brasileiros, após a promulgação da CF/1988, 

permitiu melhor atendimento à população em suas necessidades básicas, proporcionando 

crescimento e desenvolvimento aos municípios, ampliando a autonomia administrativa, 

política e financeira, por torná-los entes federativos
10

. Assim, a descentralização é um dos 

fundamentos básicos da reforma do Estado. Nesse contexto, os governos locais têm maior 

capacidade de alocar eficazmente os bens públicos, de forma que os benefícios sejam 

usados em prol da comunidade local (COSTA, OLIVEIRA, TEODORIO, 2008; 

GALVARRO et. al, 2009). Mas, para Filippim e Abrucio (2008, p. 4): “os resultados 

práticos dessa descentralização ainda estão longe de configurar uma significativa 

autonomia decisória no âmbito local, notadamente nos municípios”, porque nem sempre os 

municípios alcançam capacidade administrativa e recursos técnicos (equipamentos, 

recursos humanos e conhecimento especializado) necessários à descentralização. 

Há de se observar que a disparidade existente no Brasil, em razão do seu tamanho e  

diferenças regionais (econômico-social), representa um fator restritivo ao processo 

descentralizante. Os contrastes regionais, às vezes, não permitem igualdade na distribuição 

de benefícios das políticas descentralizantes. A desigualdade territorial no processo de 

municipalização anula o principal objetivo da descentralização, que é permitir maior 

liberdade alocativa aos governos e sociedades locais. Por essa e outras razões, a 

descentralização em países caracterizados por extremas desigualdades, como o Brasil, fica 

                                                        
10

 “Unidade dotada de autonomia política, com capacidade para elaborar a própria Lei Orgânica” (RAMOS, 

Diego da Silva. Municípios brasileiros: natureza de ente federativo? Juris Way, 10 dez. 2010. Disponível em: 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=5169 . Acesso em:  13 fev. 2012). 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=5169
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limitada, podendo ser afetada por fatores como a diversidade na capacidade financeira e 

administrativa dos municípios (GALVARRO et. al, 2009). Alguns municípios brasileiros, 

inclusive, não possuem capacidade para promover a expansão da arrecadação de impostos, 

para financiar outras atividades que não sejam as relacionadas ao pagamento de servidores 

públicos, ou para promover atividades relacionadas à prestação de serviços de saúde e 

educação, ainda que possuam recursos transferidos para esse fim (SOUZA, 2002).  

 

2.2.3 A desconcentração 

 

A desconcentração consiste na delegação de atribuições, funções e competências 

pela unidade central às regionais, com dependência direta do grupo que se encontra no 

centro, sem que haja poder decisório. É um mecanismo de transferência de encargos e 

tarefas entre unidades administrativas locais. Pelo processo de desconcentração, tudo que 

for realizado na localidade será por ordem do órgão central (TOBAR, 1991; MELO, 1996; 

CRETELLO JÚNIOR, 1998; OLIVEIRA, 1999
11

 apud SOARES, 2005). A decisão 

confere às unidades locais poderes decisórios de pequeno grau (CAUPERS, 1995; 

AMARAL, 2006). 

Para Alves (2007), o que determina a desconcentração é o grau de autonomia dado 

ao poder local para a tomada das decisões. Segundo o autor, o processo se assemelha à 

centralização, uma vez que as ações geradas não abdicam das orientações e decisões do 

centro. A desconcentração transfere competências e responsabilidades às unidades locais, 

mantendo o poder de decisão na gestão central. 

No entanto, Caupers (1995) e Amaral (2006) apresentam conceitos que, em sua 

essência, assemelham a desconcentração à descentralização, pois, em graus, a 

desconcentração pode ser intensa, conduzindo as unidades locais a se transformarem em 

órgãos independentes, deixando de ser subalternas; ou pode ser relativa e menos intensa, 

quando o controle institucional é mantido sob a responsabilidade do poder central.  

 

 

                                                        
11

 OLIVEIRA, Cleiton et al. A municipalização do ensino no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
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2.2.3.1  Desconcentração versus descentralização 

 

A mera transferência de autoridade de uma esfera superior à outra inferior por si só, 

sem a autonomia nas tomadas de decisão, não caracteriza a descentralização (TOBAR, 

1991). É muito frequente o uso inadequado do termo “descentralização” em um processo 

de desconcentração, uma vez que esses termos não são sinônimos (LUBAMBO, 2000
12

 

apud LIMA; RÜCKERT, 2005). 

O que difere o conceito de desconcentração do conceito de descentralização é, 

justamente, a variação em graus, conforme abordam Caupers (1995) e Amaral (2006). De 

um lado, tem-se a desconcentração, onde as funções são distribuídas pela unidade central 

às locais. Essas instâncias dependem diretamente das decisões da unidade central. De 

outro, tem-se a descentralização, onde ocorre a mesma distribuição de funções e 

atividades, porém não se tratando de delegar tarefas, e sim de obter determinado grau de 

autonomia para as tomadas de decisão, sem dependência direta da instância central 

(CASASSUS, 1989; RIVAS, 1991). Nessa concepção de graus, que poderá variar até 

chegar a um nível mais elevado, “a desconcentração seria, então, uma condição necessária, 

embora não suficiente, para atingir os níveis desejados de descentralização nas tomadas de 

decisão” (TOBAR, 1991, p. 5). 

A adoção de um processo descentralizante pode gerar dúvidas quanto à sua efetiva 

implantação em razão de suas várias modalidades. As diversas formas de descentralizar 

fazem com que a descentralização ganhe o jargão de “camaleão político”. Em cada caso, 

poderá ser aplicada uma funcionalidade diferente, de acordo com os interesses particulares 

das autoridades, o momento e a situação em que é aplicada (TOBAR, 1991). Segundo 

Casassus (1989), a diferença entre os dois fenômenos situa-se na finalidade do processo de 

delegação: 

 

[...] parece-me que pode mudar algo mais na precisão dos conceitos de 

descentralização e desconcentração, e em particular na orientação de alguns 

autores (Caetano e outros, 1982) que recordam que a diferença essencial entre 

ambos reside em que um deles - a desconcentração - reflete processos cujo 

objetivo é assegurar a eficácia do poder central, enquanto que o outro - 

descentralização - é um processo que visa a assegurar a eficácia do poder local 

(CASASSUS, 1989, p. 15). 

 

                                                        
12

 LUBAMBO, C. Descentralização: a experiência das ONG‟s na formulação de políticas públicas na cidade 

do Recife. Caderno de Estudos Sociais, Recife: Massangana, v. 16, n. 1, jan./jun. 2000. FJN.   
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Casassus (1989) e Rivas (1991) se juntam ao pensamento de Tobar (1991), pois 

compreendem a descentralização em duas dimensões: desconcentração e a própria 

descentralização, apontando que, nos termos da política pública, o processo de 

descentralização transfere as atividades da unidade central às locais. Primeiro, pela 

desconcentração, passando-se, em seguida, ao estado de descentralização. Para esses 

autores, a formulação de estratégias de desconcentração e descentralização acontece de 

forma sequencial e gradual em um processo de escolha de tomadas de decisão. 

Para Abrucio (1997), a simples descentralização administrativa é um processo de 

desconcentração, pois não prevalecendo descentralização política, existe apenas uma 

significativa delegação de autoridade que se refere ao exercício de pequenas ações, como o 

atendimento ao público e outros serviços mais formais. Nessa concepção, Alves (2007) 

alega que o discurso descentralizador não aponta para uma verdadeira descentralização, e 

sim para uma desconcentração, confundindo-se a denominação dos dois processos. 

Desconcentrar representa, apenas, a melhoria da eficácia, com delegação de poderes e 

competências sem a devida autonomia para tomadas de decisão. Esses processos 

autodenominados de descentralização representam, na verdade, o exercício de 

desconcentração administrativa e repasse de funções a governos locais sem garantia da 

autonomia (FLEURY, 2006; ALVES, 2007).  

Lima (2004) também cita a dualidade do processo descentralizante, quando aborda 

a reforma do sistema educativo português. As propostas apresentadas por uma comissão ao 

governo “pressupunham a descentralização da administração, a autonomia da escola e a 

criação de um órgão de direção democrática no seu interior”. A ideia consistia em 

implantar “políticas de efetiva descentralização na administração educativa”. O governo 

português se opôs e optou em adotar uma administração centralizada no Ministério da 

Educação, um sistema centralizado-desconcentrado. Essa opção levou as escolas 

(representando o poder local) a exercerem apenas autonomia administrativa e 

simplesmente operacionalizarem as ações e atividades de rotina (LIMA, 2004, p. 11). 

Abrucio (1997) faz menção à experiência inglesa para ilustrar outro caso de 

desconcentração denominado de descentralização. Para definir as responsabilidades das 

agências governamentais e dos seus funcionários públicos, o governo inglês adotou o 

modelo da administração por objetivos e a descentralização administrativa. O objetivo do 

processo de descentralização foi dar mais autonomia às agências locais e aos 

departamentos. Nesse processo, havia uma definição clara dos objetivos de cada unidade 

local. Porém, esses objetivos deveriam ser cumpridos sob a vigilância e controle da 
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unidade central. Sendo assim, apesar da propaganda governamental anunciar a 

descentralização, o que ocorria de fato era a desconcentração de poderes (ABRUCIO, 

1997). 

No âmbito do sistema de ensino brasileiro, a desconcentração é parte da política 

educacional descentralizadora, pois a delegação de atribuições concedida pelo governo 

central (Estado) às unidades administrativas regionais ou locais (municípios), às escolas, 

instituições privadas ou comunitárias é limitada (ALMEIDA, 2005), conforme 

anteriormente citado. Os maiores empecilhos à descentralização efetiva do ensino são de 

natureza administrativa e financeira, principalmente, por causa da distribuição desigual dos 

recursos entre os muitos municípios brasileiros e da ausência de capacidade técnica para 

enfrentar os problemas de gestão e operacionalização da rede escolar (BUENO, 

PINHEIRO, PEREIRA, 2007). 

Vieira (1971), na mesma linha de pensamento de Casassus (1989), Rivas (1991), 

Melo (1996) e Nardi (2008), diz que a descentralização abrange o processo de 

desconcentração. Para esse autor, nenhuma unidade descentralizada (local) é 

completamente autônoma, pois mesmo sendo, está sob o controle do poder central, que 

determina suas competências, podendo, inclusive, decidir pela sua extinção. A outorga de 

poderes da unidade central para as locais tem como base dois princípios gerais: 

desconcentração e descentralização, que na prática, formam um sistema misto, cuja 

proporção varia de caso para caso (VIEIRA, 1971), a saber: 

 

Na desconcentração, o poder central cria unidades administrativas ou órgãos 

locais, isoladamente ou formando uma hierarquia, e determina o que podem 

fazer e como devem fazer. A autoridade central reserva-se o poder de decisão 

sobre todos os assuntos que envolvem diretrizes fundamentais de governo. A 

desconcentração tem por objetivo descentralizar a execução dos serviços. A 

unidade desconcentrada será mais ou menos autônoma conforme a soma de 

poderes que lhe tenham sido outorgados pelo governo central. Na 

descentralização, as unidades locais são criadas com certos poderes próprios 

para administrar certos campos de atividade em que podem usar iniciativa e 

discernimento próprios (VIEIRA, 1971, p. 80).  

 

Para outros autores, o processo descentralizante possui autonomia e valor 

democrático, pois há o deslocamento de poder da unidade central para as locais, visando 

fortalecê-las, permitindo gerir o máximo de tarefas pelos próprios interessados ou por seus 

representantes. A desconcentração é uma técnica de comando, não tem em si valor 

democrático e se concretiza através da transferência da execução de tarefas da unidade 

central às locais, sem a devida autonomia para a iniciativa da execução dessas tarefas: 
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“tudo o que a periferia realizar é por ordem do centro”, pois nesse processo não há 

deslocamento de poder decisório (CRETELLO JÚNIOR, 1998, p. 150; CARVALHO, 

2004; SOARES, 2005).  

Duarte (2005) complementa que a implantação de processos descentralizantes e de 

desconcentração não é simples ou consensual. Esses processos exigem revisão de 

atribuições, distribuição de ações, redefinição de funções, negociação, vontade política de 

todos os envolvidos e outros componentes. A adoção desses processos exige habilidade e a 

implantação é complexa. 
 

 

Descentralização implica em uma transformação nas instâncias de poder, de um 

ente federado, por exemplo. No caso da desconcentração, a estrutura se mantém 

e há ainda relação de subordinação entre centro e periferia, dentro do mesmo 

sistema (DUARTE, 2005, p. 83). 

 

O fato de haver várias filiais e diretorias em locais distantes não significa um 

processo descentralizante. A implantação de normas rígidas, limitadoras da autoridade 

condiciona a decisão apenas à unidade central (MATOS, 1996).  

 
O que se entendesse por descentralização não seria mais do que o espraiar de 

problemas “trabalhados” por grupos diversos, sob a pressão do aumento de 

volume de casos, mas sem a necessária autonomia da decisão, único fator capaz 

de tornar a administração, como um todo, livre para exercer suas funções 

fundamentais de planejar, organizar, dirigir, motivar e controlar (MATOS, 1996, 

p. 60). 

 

Num modelo de administração em que não há responsabilização dos dirigentes 

locais pelas ações demandadas, embora se busque a descentralização da execução de 

atividades, a centralização das decisões e o controle dos resultados a serem alcançados 

permanecem. Dessa forma, essa descentralização representa a redistribuição de atividades 

administrativas, excluindo-se o poder de decisão. Em seu significado real, a 

descentralização é um processo de distribuição do poder e dos meios para exercitá-lo, e a 

desconcentração é a delegação de competência, porém, sem a transferência do poder 

decisório (TOBAR, 1991; CABRAL NETO; ALMEIDA, 2000). 

A evidenciação das diferenças entre os dois fenômenos gerenciais não ofusca 

alguns de seus pontos convergentes. Para Cretello Júnior (1998), há algo em comum entre 

desconcentração e descentralização, que é o fato de algum poder de decisão importante 

escapar da unidade central e ser exercido pelas unidades locais. O que está em jogo, no 

entanto, é de que forma garantir a eficácia e a eficiência dos recursos públicos na utilização 

desses modelos de gestão.  
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No curso desta pesquisa, a intenção é verificar como ocorre esses três movimentos 

no processo de integração no setor público. Para entender a mudança na estrutura da 

instituição pública decorrente da introdução de processos gerenciais com ações 

centralizadas, descentralizadas e desconcentradas com decisões centralizadas, adaptar-se-á 

o modelo de Pettigrew (1973), que será tratado na sequência. 

 

2.2.4 O modelo de Pettigrew 

 

O modelo idealizado por Pettigrew (1973) tem contribuído com várias pesquisas, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos (PEREIRA, 1998), sendo normalmente 

utilizado como parâmetro para organizações da iniciativa privada. No entanto, no presente 

estudo, utilizou-se essa referência metodológica para analisar a mudança no contexto 

interno e externo de instituições do setor público, visando conhecer as transformações 

ocorridas em três instituições de ensino tecnológico que passaram por um processo de 

reestruturação, deixando de ser autarquias. Além do contexto, os elementos que constituem 

o modelo de Pettigrew (1973) permitiram a análise do conteúdo e dos processos gerenciais 

pelos quais passaram essas instituições. 

Sendo a tomada de decisão gerencial um processo político, a sua mudança 

estratégica perpassa as políticas organizacionais. Pettigrew (1973) sustenta que a mudança 

estratégica é um processo complexo, contínuo e depende de cada situação. O autor defende 

que, em uma organização, o mesmo deve ser entendido em três dimensões essenciais – 

contexto, processo e conteúdo (FIG. 6) (PUGH; HICKSON, 2004, p. 199). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Modelo de análise de Pettigrew 

Fonte: PEREIRA, 1998. 
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Esse modelo tem como objetivo analisar o conjunto de variáveis e elementos de 

uma organização em processo de mudança. Visando compreender os conceitos dos 

componentes do triângulo de Pettigrew (1992), Gutierrez (1996) e Pereira (1998) 

organizam os elementos da seguinte forma: 

1 Contexto – divide-se em dois planos: interno e externo. 

a) interno –  refere-se à estrutura, história, cultura e aspectos políticos  que 

permeiam a mudança organizacional; 

b) externo – refere-se ao ambiente sócio-político-econômico e competitivo 

em que a organização está situada. 

2 Conteúdo – são os objetos ou áreas específicas relacionados às mudanças 

que estão sendo analisadas. Trata-se de elementos impactados pela mudança 

organizacional: tecnologia, produtos, cultura organizacional, estratégia etc. 

3 Processo – é “como mudou”, referindo-se à ação, reação e inter-relação dos 

atores (servidores) envolvidos na mudança. 
 

Pettigrew (1973) propõe analisar a mudança por meio de quatro estágios 

sequenciais (PUGH; HICKSON, 2004, p. 200-201). O primeiro estágio refere-se ao 

desenvolvimento – “envolve questões de percepção de problemas, conduzindo à 

legitimação da noção de mudança, fazendo-a constar da agenda corporativa. Isto demanda 

consumo de tempo e é um processo político sensível, no qual a alta gerência desempenha 

papel crítico” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 200), que consiste em perceber e encarar 

problemas. Esse estágio está relacionado à ação que conduziu os gestores à discussão da 

fusão das três autarquias para a criação do Instituto Federal de Minas Gerais.  

O segundo estágio diz respeito ao reconhecimento e compreensão dos problemas – 

“a construção de um clima de opinião necessário para processar as mudanças revelou ser 

um longo processo, que requer muitas interações e confrontos com blocos e áreas de 

oposição ao longo da trajetória”. Tem-se que a capacitação dos gerentes visa a condução 

dos processos, pois mudanças significativas afetam as estruturas de poder e todo o sistema 

gerencial, não sendo possível que sejam aplicadas de forma direta (PUGH; HICKSON, 

2004, p. 200). Durante as discussões, antes da definição pela criação do IFMG, os gestores 

envolveram as comunidades escolares na participação efetiva do processo de 

transformação das instituições. 

Quanto ao terceiro estágio: Planejamento e execução – “é muito importante, neste 

estágio, ter definido o futuro desejado para a organização, em torno do qual se executa o 
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planejamento; também é com esse futuro que se busca generalizar o comprometimento dos 

indivíduos” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 201). Planejado e definido o momento da 

execução do planejamento e estabelecida a fusão das autarquias, os gestores passaram para 

as discussões de âmbito gerencial: a composição da reitoria. 

O quarto e último estágio é a estabilidade da mudança – nele, “a gerência precisa 

assegurar-se que recompensas, fluxos de informação, padrões de poder e autoridade 

sustentem a nova posição”, sendo costume iniciar as mudanças por pessoas chave da 

organização, o que representa um grande risco de elas durarem apenas o tempo em que 

essas pessoas permanecerem no processo. Por isso, “o grande desafio é assegurar a 

continuidade da mudança, através do desenvolvimento e designação de sucessores 

apropriados” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 201).   

Sob essa ótica, os estudos de Pettigrew valorizam as percepções e representações 

mentais que o gerente líder faz do seu ambiente organizacional, e que definirão as escolhas 

estratégicas (PEREIRA, 1998). O teórico deixa claro, porém, “a importância do 

reconhecimento da interconectividade de todos os fatores envolvidos no processo de 

mudança”, uma vez que “não é possível elaborar um cheklist geral do que deve e do que 

não deve ser feito em um processo de gerência estratégica da mudança. Somente através de 

uma compreensão total da situação, em cada caso, poder-se-ia identificar o curso das 

mudanças” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 205). 

Em vista dessa especificidade do modelo de Pettigrew, de contemplar a ligação de 

todos os elementos que conformam o processo de mudança no âmbito organizacional, 

optou-se pela sua utilização neste estudo, dada, especialmente, à complexidade do 

fenômeno em tela, originado numa evolução histórica da educação profissional e 

tecnológica no Brasil e em Minas Gerais entremeada de processos de mudança 

motivadores dos movimentos de centralização, descentralização e desconcentração no 

desempenho administrativo do Estado, conforme a organização e as técnicas de repartição 

de atribuições adotada nos novos institutos federais surgidos desse processo evolutivo. 
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3 METODOLOGIA 

 

O método científico caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos para 

a descrição e explicação de uma determinada situação em estudo. No caso desta pesquisa, 

utilizou-se o método de estudo de casos múltiplos, que consistiu em verificar as 

manifestações dos movimentos de centralização, descentralização e desconcentração no 

processo de mudança estrutural das três autarquias submetidas ao processo de fusão para a 

criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG: 

Centro Federal Educação Tecnológica de Ouro Preto, Centro Federal Educação 

Tecnológica de Bambuí e Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista. 

 

3.1 Tipo de pesquisa quanto à abordagem 

 

 Esta pesquisa apresenta-se como qualitativa, tendo como método o estudo de casos 

múltiplos. Segundo Lüdke e André (1996) e Martins (2006), a pesquisa qualitativa exige 

do pesquisador um contato real e em profundidade com o ambiente e o cenário que está 

sendo investigado, além de auxiliar o pesquisador, no decorrer do processo, a adequar seu 

conteúdo teórico ao problema da pesquisa. 

 No entendimento de Vieira e Zouain (2004), uma importante característica da 

pesquisa qualitativa é que ela geralmente oferece descrições ricas e bem fundamentadas, 

além de explicações sobre processos em contextos locais identificáveis, tornando-se, ainda, 

um instrumento de ajuda ao pesquisador, no sentido de avançar em relação às concepções 

iniciais ou de revisar sua estrutura teórica. Além do mais, favorece o pesquisador na 

adequação do estudo teórico ao estudo do fenômeno administrativo e organizacional que 

deseja analisar, já que possui um maior grau de flexibilidade. 

Com uma abordagem conceitual, para Malhotra (2001, p. 155) “a pesquisa 

qualitativa é uma metodologia de pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em 

pequenas amostras, que proporcionam insights e compreensão do contexto do problema”, 

permitindo maior flexibilidade às respostas. Desta forma, através de três estudos de caso, o 

método qualitativo possibilitará a esta pesquisa uma visão comportamental e descritiva dos 

principais agentes envolvidos no processo de mudança estrutural das três autarquias que, 

pelo sistema de fusão, passaram a constituir o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – IFMG. 
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3.2 Tipo de pesquisa quanto aos fins  

 

Nesse plano, esta pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória. Goulart e 

Carvalho (2002) e Vergara (2007) classificam a pesquisa descritiva como aquela que 

objetiva descrever as características de uma população ou fenômeno estudados ou, ainda, 

estabelecer uma relação entre variáveis.  

Triviños (1987) ressalta que, para realizar uma pesquisa descritiva, o pesquisador 

necessita deter conhecimento acerca do tema a ser pesquisado, uma vez que sua pretensão 

é descrever os fatos e fenômenos observados. 

É neste sentido que Marshall e Rossman (1995) atestam que o objetivo da pesquisa 

descritiva é documentar o fenômeno de interesse do pesquisador, que busca conhecer os 

comportamentos, eventos, crenças, atitudes, estruturas e processos significativos que nele 

ocorrem. Desta forma, 

 

as pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob esse título e uma de suas características mais significativas está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2009, p. 28). 

 

Assim, este estudo pode ser considerado uma pesquisa descritiva transversal, pois 

os dados foram coletados em tempo único, com o objetivo de ofertar um panorama ou uma 

descrição dos elementos administrativos (HAIR et al., 2005) das instituições estudadas. 

Com base nesses conceitos, serão descritos, neste estudo, os movimentos de 

centralização, descentralização e desconcentração observados no processo de mudança 

estrutural das três autarquias cuja fusão permitiu criar o IFMG, bem como as vantagens e 

desvantagens deles decorrentes. 

 

3.3 Tipo de pesquisa quanto aos meios 

 

Quanto aos meios de investigação, tem-se a opção pelo estudo de múltiplos casos, 

pois circunscrito a três instituições de ensino técnico, com base em análises de documentos 

públicos (leis, decretos, estatutos, regimentos, projetos político-institucionais, planos de 

desenvolvimento institucional, fluxogramas etc.) e entrevistas para obtenção das 

informações necessárias. 
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Segundo Yin (1989), o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, no qual os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível fazer observações diretas e 

entrevistas sistemáticas. Também caracteriza-se pela capacidade de lidar com uma 

completa variedade de evidências, sendo documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

A finalidade da pesquisa é sempre holística (sistêmica, ampla, integrada), visando 

preservar e compreender o caso no seu todo e na sua unicidade. 

O estudo de caso contempla, pois, uma investigação empírica de um fenômeno 

englobado no contexto da vida real, especificamente quando o fenômeno e o contexto 

propostos não possuem um limite claramente definido, e no qual múltiplas fontes de 

evidências são utilizadas (YIN, 2001). 

A realização de um estudo de múltiplos casos, segundo Yin (2001) deve-se à 

possibilidade de tornar maiores as probabilidades analíticas, assim como ao fato de que as 

provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo 

global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto. 

Morra e Frieldlander
13

 (1999 apud Joia, 2004) apresenta, dentre vários, dois tipos 

de estudos de caso que se identificam com esta pesquisa: (a) descritivo – descrição 

detalhada de uma situação, em que se busca maior quantidade de dados e informações; e 

(b) explanatório – explicação do relacionamento entre os vários componentes do caso, na 

tentativa de avaliá-los por meio das relações causais. 

Quanto à pesquisa documental, segundo May (2002, p. 221), ela “requer não 

apenas alguma prática, mas também uma reflexividade por parte do pesquisador”. Vergara 

a define como sendo aquela que: 

 

[...] é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e 

privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, 

circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, 

microfilmes, fotografias, videoteipe, informações em disquete, diários, cartas 

pessoais e outros (VERGARA, 2007, p. 48). 

 
 

 

Para May (2002, p.  205), a pesquisa documental permite “fazer comparações entre 

as interpretações dos eventos feitas pelo observador e aquelas registradas nos documentos 

relacionados aos mesmos. Ao mesmo tempo essas fontes podem ser utilizadas por seu 

próprio mérito”.  

                                                        
13

 MORRA, L. G. and A. C. FRIEDLANDER. Case study evaluations. The World Bank Operations 

Evaluations Department Working Paper Series, n. 2, Washington, D. C.: The World Bank, 1999. 
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Segundo Goulart (2006, p. 164) “a escolha dos documentos pode ser feita a priori 

ou mediante uma predefinição do objetivo”. May (2002, p. 207) defende o entendimento 

de que “as maneiras como os documentos são utilizados é claramente metodológica e 

teórica, assim como a temática relativa às tecnicidades que cercam o método”.  

 

3.4 Unidades de observação e sujeitos da pesquisa 

 

Constituem-se das unidades de ensino tecnológico: campi “Ouro Preto” (Ex-

CEFET de Ouro Preto), “São João Evangelista” (Ex-EAF de São João Evangelista) e 

“Bambuí” (Ex-CEFET de Bambuí), e de seus servidores ocupantes e não ocupantes de 

cargos comissionados que participaram, direta ou indiretamente, da transformação das 

autarquias em Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG (TAB. 1). No total, foram 

entrevistados nove servidores com funções diversas nas pró-reitorias, diretorias, 

coordenadorias e docência. 

 

 

TABELA 1 

Estratificação da amostra por cargo ocupado 

Níveis Campus 

OP 

Campus SJE Campus Bambui Reitoria Soma 

Pró-Reitores - - - 2 2 

Diretores 1 1 - 1 3 

Coordenadores - - - 1 1 

Docentes 1 1 1 - 3 

TOTAL 2 2 1 4 9 

 

Fonte: Original desta pesquisa. 

 

Para pesquisar a reestruturação das unidades analisadas foi realizado um resgate da 

trajetória do ensino federal, desde a criação de escolas técnicas industriais às respectivas 

fusões que as transformaram em institutos. No caso específico deste estudo, focou-se as 

mudanças que originaram o IFMG. A proposta de investigação consistiu em: 

1 identificar e discorrer brevemente sobre a evolução da mudança ocorrida na 

rede federal de ensino tecnológico; 

2 analisar documentos de gestão para evidenciar as principais transformações 

estruturais realizadas, identificando os movimentos de centralização, 



 

49 
 

descentralização e desconcentração da estrutura administrativa e acadêmica 

da instituição; 

3 entrevistar os servidores que participaram, direta e indiretamente, do 

processo, para identificar as principais ações que nortearam as mudanças 

estruturais; 

4 analisar os movimentos de centralização, descentralização e 

desconcentração e a influência de suas vantagens e desvantagens nos 

processos gerenciais das unidades. 
 

No sentido de viabilizar as citadas fases, foram utilizados os seguintes métodos de 

pesquisa: 

1 pesquisa documental: investigação de documentos públicos, a saber: (a) leis, 

decretos, estatutos, regimentos, projetos políticos institucionais, planos de 

desenvolvimento institucional, organogramas, fluxogramas etc.; (b) 

documentos firmados por autoridades diretamente envolvidas no processo 

de criação dos Institutos Federais, bem como registros desta autora; 

2 pesquisa bibliográfica: em livros, artigos impressos e eletrônicos, de 

natureza primária e secundária; 

3 pesquisa de campo: realizou-se investigação (entrevista) nos campi que 

originaram a criação do IFMG. 

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

A entrevista foi o método utilizado para levantar informações relativas à 

implementação da fusão, tendo seu roteiro constituído de perguntas elaboradas de forma a 

extrair relatos sobre a mudança estrutural ocorrida e os processos de gestão adotados, bem 

como as reações das pessoas a essas mudanças implantadas nas instituições transformadas 

em campi, sendo exploradas questões relativas ao período anterior e posterior à criação do 

IFMG, de acordo com o modelo Pettigrew, a saber: (a) mudanças sociais ocorridas no 

município; (b) influência do IFMG nas movimentações políticas locais e vice-versa: (c) 

participação das comunidades locais no funcionamento e desenvolvimento dos serviços 

prestados pelo IFMG; (d) modificações na estrutura da unidade; (e) movimentos de 

centralização, descentralização e desconcentração; e (f) vantagens e desvantagens 

consequentes desses movimentos nos processos gerenciais das atividades administrativas e 

acadêmicas e as reações às diversas mudanças. 
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Já a pesquisa documental foi o método utilizado para levantar informações relativas 

ao planejamento da fusão dos dois Centros Federais Tecnológicos e da Escola Agrotécnica 

Federal em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo sido 

investigados documentos públicos relacionados a este procedimento organizacional: leis, 

decretos, estatutos, regimentos, projetos político-institucionais, planos de desenvolvimento 

institucional, organogramas, fluxogramas etc. 

 

3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

O tratamento dos dados comportou a transcrição dos depoimentos e postulação das 

informações em um quadro, de acordo com o triângulo de Pettigrew (1973), metodologia 

que embasou os relatórios e as análises de cada estudo de caso, que foram comparados, de 

forma a se extrair um resumo dos três processos. Assim, resumidos em quadro, os 

processos foram relacionados a cada movimento, ressaltando-se a vantagem e a 

desvantagem acarretada no processo decisório adotado na fusão das referidas instituições 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, 

conforme Quadro 2, apresentado no item 4, subitem 4.4. 

Assim, nesta pesquisa, a análise dos dados foi realizada tendo como instrumentos 

os componentes do triângulo de Pettigrew (1973), conforme o Quadro 1 a seguir, que traz 

o detalhamento da Figura 6, apresentada no Item 2, subitem  2.4. 

 

QUADRO 1 

Elementos do modelo Pettigrew (1973) 

 

CONTEXTO (porque) 

Interno: 

a) Cultura/história da organização; 

b) Mudanças políticas; 

c) Estrutura; 

Externo: 

a) Mudanças sociais nas localidades; 

b) Mudanças políticas locais; 

c) Mudanças econômicas locais; 

CONTEÚDO (o que) 

a) Recursos organizacionais (humanos, orçamentário-financeiros e tecnológicos); 

b) Estrutura de poder (funções, cargos, cursos) 

c) Indicadores 

PROCESSOS (como) 

Tipos de ações (centralização, descentralização e desconcentração) e reações da mudança. 
 

Fonte: PETTIGREW, 1973; GUTIERREZ, 1996; PEREIRA,1998. 
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3.7 Análise de conteúdo 

 

“A análise de conteúdo pode ser definida como a utilização de métodos confiáveis, 

fiéis e válidos para fazer inferências específicas a partir de um texto” (KRIPPENDOR, 

1967, citado por Goulart, 2006, p. 160), cuja “abordagem qualitativa é válida na 

elaboração de deduções sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa” 

(GOULART, 2006, p. 162). 

Como os documentos não existem isolados, segundo May (2002), eles precisam ser 

situados em uma estrutura teórica para que seu conteúdo seja entendido. É com esse 

propósito que se utiliza a análise de conteúdo, que incluiu três estágios: a) estabelecer o 

problema de pesquisa; (b) recuperar o texto; (c)  e empregar métodos de amostragem, 

interpretação e análise. Esse enfoque 

 
considera a frequência com que certas palavras ou frases particulares ocorrem no 

texto como um meio de identificar as suas características. A estrutura analítica 

resultante dá sentido aos dados através de categorias teóricas geradas. Esse método 

toma tanto a forma quantitativa quanto a qualitativa (MAY, 2002, p. 222).  

 

Considerando a análise qualitativa de conteúdo, segundo May (2002, p. 224), tem-

se que ela “começa com a idéia de processo, ou contexto social, e vê o autor como um ator 

consciente que se dirige a um público em circunstâncias particulares”. Assim, “a tarefa do 

analista torna-se uma „leitura‟ do texto em termos de seus símbolos. Com isso em mente, o 

texto é abordado a partir do entendimento do contexto da sua produção pelos próprios 

analistas”. 

May (2002) destaca o fato de que uma “pesquisa documental” reflete um espectro 

mais amplo tanto de perspectivas como de fontes de pesquisa. Assim, os documentos, 

embora podendo ser parte das contingências práticas da vida organizacional, são vistos 

como parte de um contexto social mais amplo. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Conforme exposto no Capítulo 2, o Modelo Pettigrew (1973) é a metodologia 

utilizada no tratamento dos dados
14

 colhidos na pesquisa documental e na pesquisa de 

campo, reunidos em relatórios analíticos relativos ao estudo de caso de cada uma das três 

autarquias transformadas em campus: Centro Federal Educação Tecnológica de Ouro 

Preto, Centro Federal Educação Tecnológica de Bambuí e Escola Agrotécnica Federal de 

São João Evangelista. 

Assim, nesta pesquisa, a análise dos dados será realizada tendo como instrumentos 

os componentes do triângulo de Pettigrew (1973), a saber, as três dimensões essenciais ao 

entendimento do processo de mudança estratégica: (a) contexto (interno e externo); (b) 

conteúdo (objetivo e hipóteses); e (c) processos (padrões de implementação). Tem-se, pois, 

que o problema de pesquisa é respondido à luz dessas três dimensões, focando-se as ações 

das instituições analisadas no período que compreende as discussões (planejamento) e a 

transformação (implementação) dessas instituições em IFMG. 

Importante ressaltar que um de seus componentes mais importantes, e por isso 

considerado neste estudo, é a cultura organizacional, naturalmente afetada pelas mudanças 

ocorridas nas autarquias transformadas em campi. Pettigrew (1985) afirma que alterar o 

contexto cultural é umas das mais importantes características da mudança estratégica 

(PEREIRA, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14

 Nesta pesquisa, buscou-se colher dados referentes a recursos humanos e orçamentário-financeiro, número 

de alunos e número de cursos ofertados no período de 2006-2011. 
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4.1 CAMPUS OURO PRETO 

 

 

 

             FIGURA 7 – Logo do IFMG – Campus Ouro Preto 

             Fonte: http://ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=5184  

 

 

4.1.1 Contexto interno 

 

 Nesse contexto, foram verificados os recursos, as capacidades, a cultura e as 

políticas organizacionais (Pettigrew, 1991) presentes nesta unidade de educação, ciência e  

tecnologia. 

Situada na região do minério de ferro, na cidade de Ouro Preto, a 100 km da capital 

mineira, a Escola Técnica Federal de Ouro Preto – ETFOP foi fundada em 1942, tendo 

iniciado suas atividades em 1944, quando foi instalada oficialmente através dos cursos 

técnicos de metalurgia e mineração, funcionando em prédio anexo à Escola de Minas, na 

Praça Tiradentes, até 1964, quando foi transferida para sede própria, conquistando 

identidade e desenvolvimento. Em 1959, foi elevada à condição de autarquia federal, 

adquirindo autonomia didática, financeira e administrativa. 

Em novembro de 2002, a ETFOP transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET-Ouro Preto ou CEFETOP, tornando-se apta a oferecer cursos 

superiores de tecnologia. Em 2007, foram fundadas a Unidade de Ensino Descentralizada – 

UNED, na cidade vizinha de Congonhas, e o Centro de Educação Aberta e à Distância –  

CEAD, ampliando a área de influência da instituição, com o aumento do número de alunos 

e de cursos oferecidos. E em 2008, o CEFET-Ouro Preto transformou-se em campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 

Diferentemente da EAF-São João Evangelista e do CEFET-Bambuí, o antigo 

CEFET-Ouro Preto possui um perfil voltado para as atividades industriais, com tradição 
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em oferta de cursos na área de mineração e metalurgia, visando o ensino da transformação 

da matéria-prima natural (minério de ferro) em material industrializado. A cultura 

diferenciada resulta da localização da cidade em região com forte predominância do 

minério de ferro. 

Com relação aos processos de gestão, várias mudanças ocorreram na instituição 

desde a sua criação. Uma das mais significativas diz respeito à regulamentação do setor, 

em 1998, que instituiu a participação da comunidade escolar no processo de escolha do 

ocupante do cargo superior da instituição – diretor-geral. Até então, a escolha era feita por 

indicação atendendo a interesses políticos. Assim, a partir de 1998, a nomeação do diretor-

geral da Escola Técnica Federal, antes decidida pelo Ministro da Educação, ou seja, pelo 

MEC, passou a ser orientada pela escolha de um docente participante de uma lista tríplice 

de candidatos definida pelo Conselho Diretor da autarquia. A consulta à comunidade não 

era obrigatória (BRASIL, 1998). A partir de novembro 2003, porém, a escolha passou a ser 

feita pela comunidade escolar, em processo eleitoral obrigatório. Até então, somente os 

docentes poderiam ser nomeados para o cargo (BRASIL, 2003).  

Outra mudança radical ocorre a partir da criação dos institutos federais, quando o 

diretor-geral do campus passa a ser escolhido pela comunidade escolar, tendo direito a 

voto os servidores efetivos e alunos regularmente matriculados, com nomeação a cargo do 

Reitor do Instituto, autoridade máxima da instituição. Nesse novo formato institucional, os 

técnico-administrativos ocupantes de cargos de nível superior também podem concorrer ao 

cargo (BRASIL, 2009). 

Ocupante de cargo comissionado, este entrevistado disse que: 

 

o processo de democratização pela eleição de diretor trouxe maior transparência 

ao serviço público, propiciando a participação das pessoas, do coletivo e, 

também, mais cobranças às administrações (Diretor 1). 

 

Neste sentido, Santos (2001) argumenta que a descentralização facilita a 

participação popular, porém não garante a adoção de um processo de gestão participativo, 

uma vez que gestões com tendências efetivamente descentralizantes fazem um prévio 

estudo e avaliação do momento institucional vivido, para implantar processos gerenciais.  

Quanto à estrutura da antiga autarquia, o CEFET-Ouro Preto englobava, além dos 

departamentos e coordenações locados na sede situada na cidade, o Centro de Educação 

Aberta e à Distância – CEAD e a Unidade de Ensino Descentralizada – UNED situada na 

cidade de Congonhas. A estrutura organizacional da UNED-Congonhas era composta 

apenas de uma diretoria sistêmica vinculada à diretoria-geral do CEFET-Ouro Preto, sendo 
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o funcionamento de suas atividades administrativas de responsabilidade daquela autarquia, 

ou seja, a UNED representava uma extensão da sede do CEFET-Ouro Preto, conforme 

comprova a fala do entrevistado “Docente 3”: 

 
Era uma estrutura enxuta, até porque todas as atividades, principalmente 

administrativas, tinham seu funcionamento em Ouro Preto (CEFET), portanto 

não havia nada de administrativo em Congonhas (Docente 3).  

 

Posteriormente, pela Lei nº 11.892/2008, a UNED-Congonhas se transformou em 

campus do IFMG, conquistando autonomia e alcançando o mesmo nível das outras antigas 

autarquias transformadas em campi. Quando ao CEAD, ele continua sendo parte da 

estrutura do campus Ouro Preto, sendo representado, no organograma do IFMG, pela 

figura do reitor, ou seja, o responsável pelas ações do Instituto. 

Para Chandler (1962), a estrutura corresponde à organização estabelecida para 

administrar atividades. Sendo assim, a estrutura envolve existência de hierarquia (como 

previsto no organograma da autarquia), distribuição de funções (como aquelas existentes 

no campus) e gerenciamento de comunicação (entre campus e reitoria). 

 

4.1.2  Contexto externo 

 

O contexto externo agrega a participação, a influência e a interferência das 

comunidades locais nas atividades do IFMG. 

Observa-se que o IFMG tanto vem influenciando o contexto externo como sofrendo 

influência do mesmo em sua atividade educativa. No momento, o instituto está ampliando 

a oferta de licenciaturas em Engenharia. Para um dos entrevistados, a criação do IFMG 

possibilitou a melhoria do ensino profissional por introduzir atividades de pesquisa 

aplicada e extensão acadêmica. Ainda conforme depoimento, depois da transformação do 

CEFET-Ouro Preto em IFMG, a procura pela instituição aumentou, tanto por estudantes do 

município e redondezas como de cidades ditantes. De fato, segundo os Relatórios de 

Gestão, enquanto entre os anos 2006 e 2009 eram ofertados 12 cursos, nos anos 2010 e 

2011 foram ofertados 16 cursos, comprovando-se o aumento da oferta em consequência do 

aumento da demanda.  

A comunidade de Ouro Preto possui uma condição atípica, pois, além do IFMG, 

conta com a Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Segundo entendimento dos 

entrevistados, a oferta de cursos pelo IFMG deve ser bem pensada e bem planejada, no 

sentido de se evitar prejuízos trazidos pela concorrência. 
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Os depoimentos apontam que a transformação do centro de ensino em instituto 

favoreceu o aumento do número de bolsas de assistência estudantil, propiciando a inclusão 

e permanência de estudantes carentes nos cursos. Cresceu, também, a demanda das 

atividades de pesquisa e extensão que permitem ao campus maior interferência na 

comunidade externa, por propiciar suporte assistencial à parcela carente da população. O 

crescimento do campus provoca, também, o crescimento da demanda de emprego, 

beneficiando a comunidade. Porém, a economia da região pode ter sido afetada de forma 

negativa com a mudança organizacional, conforme atesta este entrevistado: 

 
Enquanto CEFET (autarquia), algumas compras eram feitas no comércio da 

cidade ou da região. Com a transformação em IFMG, as compras, em sua grande 

maioria, são feitas por intermédio da reitoria, por isso o comércio local talvez 

tenha sido um pouco afetado. Mas não temos números para aferir isso 

(Coordenador 1). 

 

Tal informação confirma o entendimento de Santos (2001), quando argumenta que 

se o gestor local tem autonomia, os municípios podem ser beneficiados de algum modo 

com o atendimento às suas necessidades. Mas os relatos apontam que a participação das 

comunidades locais era mais ativa e efetiva antes da transformação do CEFET em IFMG, 

porque as representações no antigo Conselho Diretor se faziam por pessoas da própria 

comunidade, mais próximas à instituição. Segundo informação deste entrevistado:  

 
[...] com esse novo modelo, essa participação existe, mas no plano da reitoria, e 

não mais aqui no campus. O contato que temos com outras instituições, com a 

comunidade, não chega ao ponto de uma interferência nas nossas políticas 

internas (Diretor 1).  

 

Há que ressaltar que algumas prerrogativas como a atuação das associações de 

moradores e de pais no campus e o trânsito de algumas comunidades nas dependências do 

campus representam parceria entre comunidade e escola, ainda que, às vezes, seja 

necessário gerenciar situações de conflito. Neste sentido, Tobar (1991) reforça a teoria de 

que a participação de comunidades é a única forma de garantir a descentralização e a 

autonomia local para gerenciamento de conflitos ocorridos nas comunidades do entorno. 

Os programas realizados pelo campus para atendê-las conduzem à participação dessas 

comunidades que, assim, se fazem presentes. Mas não há participação formal dessas 

comunidades em fórum de discussão, através de representantes, conforme atestado pelo 

Diretor 1: 

Temos outras ações fora, mas é mais daqui pra fora e não de fora pra dentro. 

Uma interferência de fora é da UFOP [Universidade Federal de Ouro Preto] que 
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é nossa vizinha, uma instituição importante, sempre nos procura para ações 

conjuntas, parcerias, e acaba interferindo nas nossas decisões (Diretor 1).  

 

O campus de Ouro Preto realiza parcerias com empresas mineradoras e órgãos 

públicos, visando execução de projetos que contribuam para a formação dos estudantes e 

tragam benefícios à comunidade do entorno. Este relato confirma que a instituição está 

integrada comunidade externa: 

 
A escola abre suas portas para a comunidade utilizar suas áreas esportivas; então 

existe a possibilidade de vários segmentos da comunidade participarem de 

eventos na escola (Coordenador 1). 

 

Quanto aos aspectos políticos, segundo informações colhidas nas entrevistas, existe 

um trâmite político muito efetivo entre as gestões do campus (anteriores e atual) e as 

gestões do município. Como exemplo, foi citado o fato de um servidor da antiga escola ter 

sido diretor-geral e, posteriormente, ocupar o cargo de vice-prefeito. Outro servidor da 

autarquia que foi secretário municipal, posteriormente, também ocupou o cargo de diretor-

geral. Ambos levaram e trouxeram experiências de gestão. O trecho abaixo registra o fato 

de que há “um certo” nível de influência do campus Ouro Preto nas políticas locais, bem 

como um interesse das autoridades locais nas atividades e planejamento do IFMG em Ouro 

Preto. 

 
De fato existe uma influência. A escola não é uma ilha, independente dessas 

questões políticas. Ela está inserida no jogo político municipal e há interesse, 

sim, do que acontece aqui por parte das lideranças políticas, pelo bem ou pelo 

mal; alguns querendo que as coisas não dêem muito certo, detonando. E outros 

querendo o bem. Mas há um reconhecimento de toda a classe política da 

importância da escola, e isso é falado em todos os discursos; todo mundo 

reconhece o que ela representa em termos de cidadania para o povo ouropretano; 

e isso é quase consensual. Estamos inseridos no jogo político, sem dúvida 

nenhuma. Inclusive, na militância de professores em vários partidos políticos que 

se reproduzem aqui dentro (Diretor 1).  

 

Tobar (1991) e Sato (1993) asseguram que a participação da comunidade viabiliza 

a descentralização, mas Belmartino (1990) contraria esse pensamento, argumentando que 

tal participação não garante a descentralização de processos decisórios. No caso do IFMG, 

comprovado está, neste estudo, que as participações das comunidades e autoridades locais 

não influenciam, necessariamente, nas metodologias dos processos gerenciais.  
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4.1.3  Conteúdo 

 

Configura os recursos que a instituição dispõe em sua estrutura administrativa, no 

que se refere a número de alunos, cursos, quadro efetivo e temporário e recursos 

orçamentários. 

Conforme os dados obtidos nas coordenações de gestão de pessoas do campus Ouro 

Preto e da reitoria, o número de servidores efetivos teve pequena evolução com a criação 

do IFMG em relação aos anos anteriores a 2008. Nos anos de 2006 e 2007, esse número 

representava uma média 144 docentes e 200 técnico-administrativos efetivos. No ano de 

2008, o número de docentes efetivos ultrapassou 160. A partir do ano 2009, esse número 

caiu para 150, enquanto o número de docentes contratados aumentou proporcionalmente, 

mesmo com os concursos públicos. O número de técnico-administrativos também foi 

reduzido. O quadro de técnico-administrativos apresenta, em média, 175 efetivos entre 

2008-2011. Para ampliação da mão de obra, a instituição conta com a terceirização dos 

serviços técnicos de nível médio e apoio.  

É necessário lembrar que a UNED-Congonhas, que pertencia ao antigo CEFET- 

Ouro Preto foi transformada em campus do IFMG. Esse fato pode ser a causa da 

diminuição de pessoal efetivo, pois o quadro de pessoal daquela unidade de ensino deixou 

de pertencer ao quadro do campus Ouro Preto. 

Os servidores utilizam tecnologia dotada de equipamentos de informática em todos 

os setores, em média na razão de um computador por servidor. A maioria das salas de aula 

e laboratórios também possui computadores para uso didático-pedagógico. A instituição 

presta atendimento médico/odontológico/psicológico e serviços de assistência 

social/ambulatorial/análises clínicas a estudantes e servidores, bem como possui um 

restaurante que serve refeições diárias a estudantes e servidores e, também, alojamentos 

para atender aos estudantes carentes de outros municípios, conforme informam os 

Relatórios de Gestão. 

Os recursos financeiros da antiga autarquia eram liberados diretamente pelo 

governo federal. Com a  sua transformação em instituto federal, todo o valor passou a ser 

destinado ao IFMG, e a reitoria a realizar os procedimentos administrativos para atender às 

necessidades dos campi, respeitando a dotação orçamentária definida na proposta 

orçamentária de cada campus. Conforme consta nos Relatórios de Gestão e na Lei 

Orçamentária Anual – LOA, os recursos referentes a pagamento de pessoal aumentaram 

entre os anos 2006 e 2009, e os valores executados foram maiores do que os valores 
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planejados. Em 2009, o valor executado superou os anos anteriores. A causa pode ser 

atribuída à transformação do CEFET em IFMG. Quanto aos valores de custeio (compras 

de material/gêneros alimentícios/produtos), em 2006 e 2009, o valor executado esteve de 

acordo com o planejado. Em 2007 e 2008, o valor executado superou o planejado. Quanto 

a investimentos (aquisição de equipamentos e construções), nos anos 2006 a 2008, os 

valores executados também foram maiores do que os planejados. No ano de 2009, 

executou-se menos do que se previu. Nos anos 2010 e 2011, não se obteve informações da 

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. 

Para Teixeira (1991), a descentralização é efetivada com o deslocamento do fluxo 

do poder político, administrativo e tecnológico, tornando-se instrumento de reestruturação 

do poder essencial para a efetividade do processo de descentralização. Conforme 

entendimento de Alves (2007), o surgimento de novas unidades (como no caso da criação 

do IFMG, que se divide em reitoria e campi) induzem à transferência de recursos com a 

intenção de fortalecer as unidades locais com autonomia nas tomadas de decisão e 

responsabilidade pelas ações.  

A partir do ano de 2009, após sua transformação em unidade do IFMG, o número 

de cursos do Campus Ouro Preto e, consequentemente, de alunos, aumentou 

significativamente, conforme dados dos Relatórios de Gestão. Até o ano 2008, o número 

de alunos era, em média, 2.700. A partir do ano 2009, saltou, em média, para mais de 

3.200.  

Uma vez que os cursos são criados para atender à região onde está inserido o 

campus, sua gestão propõe a oferta de determinado curso. A comunidade externa pode 

participar desse processo, caso a gestão do IFMG entenda que seja necessário. Após 

aprovação do conselho acadêmico do campus, passa-se aos trâmites legais da 

reitoria/conselho superior, conforme abordado no item 2, subitem 1.2.  

Em termos de organograma, a estrutura organizacional do campus sofreu pequenas 

alterações em detrimento da transformação da escola em instituto. Mas tais alterações não 

foram impostas ao campus pela reitoria, uma vez que visou a necessidade do movimento 

das ações. Um exemplo citado foi o de que, anteriormente, além do diretor-geral a escola 

dispunha de três diretorias sistêmicas de ensino, que foram reduzidas a duas pela atual 

gestão. Uma ação advinda dessa transformação foi a criação de uma diretoria de pesquisa e 

extensão, conforme relato a seguir: 
 

A questão de criação da diretoria de pesquisa e extensão eu atribuo ao Instituto, 

que propiciou justificar uma diretoria para pesquisa e extensão. Antes essa 
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diretoria poderia ser gerência, que é um nível abaixo que temos hoje. Mas lhe 

damos o status de diretoria, porque tem ações significativas nessas duas áreas, 

que não tinham antes. Então, essa é uma novidade (Diretor 1). 
 

O que está em discussão, segundo um dos entrevistados, é a questão da concessão 

de autonomia ao diretor geral para desenhar o próprio organograma. Hoje, existe essa 

autonomia, ou seja, a reitoria não impõe um modelo padrão. Mas esse processo poderá 

sofrer mudanças, conforme discurso abaixo: 
 

A autonomia para desenhar o organograma do campus é uma questão que está 

em pauta. Eu defendo essa autonomia. Mas não está muito claro. Hoje, temos 

autonomia, mas não sei se teremos durante muito tempo. Numa reunião de 

colégio de dirigentes tentou-se fazer a criação de um organograma referência 

para todos os campi. Montou-se uma comissão [...] para discutir esse 

organograma que seria a referência (Diretor 1). 

 

Entende-se, pelo conteúdo dos discursos, que a criação ou extinção de setores do 

campus é uma ação descentralizada, até o momento, pois como afirmam Lúcio (2009) e 

Lobo (1990), a descentralização redefine as relações de poder, transferindo autonomia às 

unidades locais para a execução das funções, tirando da unidade central o papel de 

definição e execução. Os campi definem os nomes que ocuparão os cargos de confiança, 

deixando a cargo da reitoria a oficialização da ação. 

Ao discutir a centralização desse processo, o grupo que está na gestão central 

deverá levar em consideração as peculiaridades, principalmente dos novos campi, pois os 

campi mais antigos possuem mais funções (Cargo de Direção – CD e Função Gratificada –  

FG). A justificativa de existir um organograma padrão é que, para alguns defensores da 

ideia, facilitaria a execução das ações entre reitoria e campus, conforme relato supra 

citado. No caso específico de Ouro Preto, segundo o entrevistado, com sua transformação 

em IFMG, muitos dos cargos de direção do antigo CEFET e seus respectivos ocupantes 

foram transferidos para a reitoria, para contribuir com a implantação da sede e demais 

ações do IFMG. Porém, resta ainda um número considerável de funções no campus, que 

possui, aproximadamente, 85 cargos, considerando-se CD e FG, sobre os quais o atual 

diretor geral tem plena autonomia de indicar ocupantes, o que, no futuro, poderá ser feito 

por determinação da reitoria, caso seja aprovado, por um grupo maior de dirigentes, um 

organograma padrão para todos os campi, conforme acima abordado. 

Matos (1996) defende a ideia de que os chefes do escalão superior ocupem seu 

tempo com as prioridades da organização como um todo. No caso exposto, há que 

considerar que a criação do organograma do campus é uma ação de responsabilidade do 

próprio campus, por este conhecer sua realidade. 
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4.1.4  Processos: centralização, descentralização e desconcentração – ações e reações 

 

Com a criação do IFMG, os processos sofreram mudanças relevantes, conforme 

relatado nas entrevistas com os servidores. O CEFET-Ouro Preto possuía autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, bem como autonomia para 

estabelecer parcerias com outras instituições públicas e ou privadas, visando à expansão da 

oferta de ensino técnico. À instituição também era dado o poder de definir a proposta 

pedagógica e organização didática em regulamento interno. Nesse contexto, o diretor geral 

tinha autonomia para nomear e exonerar servidores de todas as funções comissionadas, 

inclusive de suas respectivas unidades de ensino descentralizadas (como a antiga UNED-

Congonhas) (BRASIL, 1998).  

O depoimento a seguir atesta as consequências advindas da publicação da lei de 

criação dos institutos (BRASIL, 1994). Nota-se que as mudanças refletiram sobre a área de 

Recursos Humanos – RH que, até então, funcionava sob o comando da diretoria do 

CEFET, mas que com a sua transformação em campus, passou a ser exercida pela reitoria, 

o que resultou na responsabilização por ações de menor impacto administrativo. 

 

A antiga ETEFOP [Escola Técnica Federal de Ouro Preto] tinha toda uma 

estrutura com relação à gestão de pessoas, como por exemplo, folha de 

pagamento, realização de concurso, atendimento aos servidores. Existia uma 

autonomia com relação a essas ações, e isso mudou com a questão da reitoria, 

pois a antiga gestão de pessoas ficou mais como se fosse um posto de serviços, 

auxílio ao servidor, uma vez que essas ações ficaram concentradas na reitoria 

(Coordenador 1). 

 

Segundo entrevistados, nesse novo modelo de gestão, o campus não possui 

autonomia para deferir solicitações de servidores. O poder para deferimentos é do órgão 

central (reitoria). Os relatos revelam que a antiga autarquia transformou-se em um posto de 

atendimento de RH, que tem a função de encaminhar à reitoria os processos, as folhas de 

ponto e solicitações diversas. Tal centralização administrativa não permite ações como, por 

exemplo, o relacionamento entre o campus e as bancas dos concursos públicos, 

provocando morosidade nos processos de admissão/contratação de substitutos, conforme 

revela este depoimento: 

 
Os concursos realizados aqui eram mais próximos das bancas; havia um contato 

mais direto entre RH e bancas; se precisava de algo, estava tudo por perto. Eu 

acho que [o formato anterior] dava mais credibilidade nas questões das provas; 

eu tenho reclamado demais da questão dos concursos. E por estar muito 

centralizado em BH, há um processo de fila, que nunca existiu. Por exemplo, eu 

preciso de um professor, mas tenho que esperar o momento que o DRH 
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[Departamento de Recursos Humanos] poderá atender-me, e isso gera 

dificuldades. Então a questão de concurso afetou a eficácia do funcionamento da 

escola (Diretor 1). 

 

No entanto, há que ressaltar que a centralização das ações de RH está prevista na lei 

de criação dos institutos (BRASIL, 2008). Santos (2001) mostra que os sistemas 

centralizadores são caracterizados pela concentração de alguns recursos como, por 

exemplo, os recursos humanos e a capacitação de profissionais, inclusive, com casos de 

sucessos em empresas brasileiras. Porém, ressalta-se o entendimento de Chandler (1962) 

de que, com o crescimento da estrutura, a organização deverá adotar um sistema de 

capacitação e qualificação dos serviços profissionais, no sentido de tornar-se capaz de 

conduzir os processos com inovação e eficiência na execução das ações, entendimento este 

avalizado, nesta pesquisa, por alguns entrevistados. 

Outra mudança importante verificada nesse processo de mudança é o fato das 

grandes compras serem de responsabilidade da reitoria, o que atesta a centralização do 

sistema de compras. Antes, o antigo CEFET-Outro Preto tinha uma estrutura completa 

com departamentos de contabilidade, compras, licitação e financeiro. Com sua 

transformação em campus do IFMG, houve uma redução, em torno de 70%, do efetivo de 

pessoas que trabalhavam nessas áreas, pois as atividades passaram a ser executadas na 

reitoria, conforme atestado, em entrevista, por um servidor. Por outro lado, o 

planejamento, que não era uma ação rotineira na instituição, surgiu como uma nova 

atividade no campus. Tendo em vista essa mudança administrativa, pela qual a ação de 

planejar torna-se necessária a todo o IFMG, a reestruturação da equipe tornou-se 

igualmente necessária. Nesse caso, a direção aproveitou parte do pessoal que estava nas 

áreas de gestão de pessoas, de compras e contabilidade, e adequou-as a outras atividades, 

como neste caso, da área de planejamento. 

Tal ação de centralizar as compras em escala na reitoria, segundo os entrevistados, 

ganha no valor, mas perde em morosidade, agilidade e qualidade: 

 
Afeta diretamente o campus Ouro Preto aquela questão das compras regionais, 

pois antes se comprava lá, em algum lugar; agora se compra em um grande 

fornecedor. Isso gera problemas de entrega, que demora. Há perda de autonomia 

em comprar, porém o campus tem autonomia para dizer o que vai comprar 

(Coordenador 1).  

 

Essa fala é relevante para o estudo, pois revela que, na condição de autarquia, o 

CEFET-Ouro Preto ganhava na qualidade ao realizar suas compras, porque havia um 

acompanhamento nas licitações pelo servidor responsável pelo pedido, que verificava e 
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analisava o produto/material que estava sendo adquirido, para que a compra fosse realizada 

de maneira a satisfazer as necessidades da instituição. Hoje, a realização das compras pela 

unidade central (reitoria), segundo os entrevistados, não possibilita que o servidor 

acompanhe o atendimento do pedido. Assim, não há possibilidade de checar a qualidade da 

mercadoria, para confirmar se ela atende às necessidades propostas. 

O Grupo de Aston (1976) analisa que uma organização com elevada estruturação 

das atividades possui setores especializados como setor de compras, treinamentos, 

planejamento, etc., razão pela qual as atividades devem ser bem definidas. Para os autores, 

esse modelo é pertinente a uma organização pequena com forte concentração de 

autoridade, sendo definido como centralização dos processos de decisão. Mas no caso das 

organizações maiores, conforme Donaldson (1985), a tendência é que tenham suas 

atividades estruturadas e menos centralizadas. Para o autor, a delegação de tarefas e 

procedimentos a profissionais de várias áreas da organização propicia a quem está no topo 

da hierarquia mais tempo para o exercício das altas funções. 

No IFMG, que pode ser inserido entre as organizações de grande porte, parte das 

compras do campus está centralizada na reitoria, mas o planejamento, na opinião de alguns 

entrevistados, é uma ação descentralizada, isto porque cada setor possui um valor-teto a ser 

planejado dentro de suas necessidades. Segundo este relato: 

 
[...] tirou um pouco a autonomia dos diretores em dizer „vou pegar dinheiro, e 

vou pagar isso, e investir naquilo‟. Eu vejo que a liberdade de planejar é 

interessante nesse modelo (Coordenador 1).  

 

Para Chandler (1962), os arranjos estruturais das grandes organizações devem levar 

em conta, dentre outros aspectos, a eficiência nas operações do dia-a-dia de suas várias 

unidades. Mas como os progressos gerenciais dessas organizações envolvem estrutura 

descentralizada para viabilizar o alcance dos objetivos, o autor sugere que haja um 

escritório central, munido de coordenações, assessorias, etc., para administrar as questões 

de longo prazo. O sucesso desse tipo de estrutura ocorre, porque as ações imediatas são 

executadas nas localidades, deixando os executivos do alto escalão livres para o 

planejamento e avalição de longo prazo, entendimento avalizado por Danaldson (1985). 

Tobar (1991) escreve que a descentralização constitui a transferência de autoridade, 

inclusive, para o ato de planejar. No IFMG, segundo se constata nos relatos, as localidades 

se ocupam de ações como as do planejamento, e o poder central efetiva esse planejamento 

com a ação de comprar. 
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Em síntese, parte das atividades-meio passou a ser executada na reitoria, ficando a 

cargo do campus menos atividades administrativas. Um exemplo dessa redução é a 

capacitação de servidores para as compras no valor até 8.000,00 pelo processo de dispensa 

de licitação. As solicitações e pagamentos de diárias a servidores para deslocamento são 

feitos pelo campus, porém a reitoria, além de liberar os recursos para tal, mantém o 

controle dos gastos. Em relato alinhado com o entendimento de Chandler (1962) e 

Donaldson (1985), o entrevistado disse: 

 

Desonerar a reitoria para poder trabalhar com mais folga, pois ela que tinha dez 

campi terá treze. Aumentando o número de campi, vai aumentar o número de 

campi e os gastos com o número de alunos. Eu acho que eles não podem ficar 

fazendo todas as licitações, tem que descentralizar; não basta a dispensa da 

licitação (Diretor 1). 

 

Ressalta-se que o entrevistado disse estar de acordo com o controle feito pela 

reitoria, porém defende a necessidade de se descentralizar as ações, principalmente, no 

plano das compras. Na sua opinião, a reitoria deve exercer o controle sobre as ações, 

porque o reitor não pode ficar “refém” de um diretor geral, pois no momento da prestação 

de contas anual ele é solidário com o diretor do campus, respondendo pela gestão do 

instituto como um todo. Sobre as questões de gestão de pessoas, o mesmo entrevistado 

disse que é necessária mais autonomia, delegando mais ações e instituindo uma 

competente equipe de auditor para exercer o controle. Para Alves (2007), a 

desconcentração se assemelha à centralização, pois as ações planejadas e executadas são 

orientadas e controladas pelo poder central. Prud‟homme (1995) reforça que o ideal é que 

o governo central se responsabilize pela redistribuição dos recursos e controle as despesas 

públicas. Para o autor, conforme o método adotado, descentralizar poderá promover 

desigualdade entre as unidades locais de uma mesma organização. 

As atividades fins, que dizem respeito ao ensino, pesquisa e extensão são 

executadas no campus: as aulas e todas as ações que envolvem esse procedimento, como a 

delimitação e distribuição de bolsas a estudantes para projetos de extensão e pesquisa, e o 

planejamento e execução dos projetos pedagógicos. A aprovação de abertura de novos 

cursos, conforme informado anteriormente, fica condicionada ao conselho superior do 

IFMG, devendo o processo ter início no campus. As normas que regulamentam a parte 

acadêmica são definidas pelo Ministério da Educação e pela reitoria. Esta fala aborda essas 

questões: 
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A tendência é que se tenha um único regime acadêmico. Não houve 

centralização de decisão, mas o procedimento dos fluxos gerou mais alguns 

passos, que antes eram realizados no campus, que fazia tudo sozinho 

(Coordenador 1).  

 

Um dos entrevistados apresenta sua visão das ações institucionais, como os 

regulamentos, as instruções normativas e outros: 

 

[...] percebe-se que a reitoria, embora queira padronizar os campi, não consegue 

que isto ocorra num prazo ideal; então percebe-se que o campus tem elaborado 

ações, instruções normativas, resoluções para resolver essas questões 

internamente. Por essa demora e pelos problemas presentes, o campus resolve 

internamente. Essa autonomia ainda está sendo permitida (Docente 3). 

 

Donaldson (1985) e Sato (1993) associam a ação de descentralizar com a 

transferência da autoridade aos órgãos locais com poder para solucionar questões 

administrativas. Para os autores, cabe ao órgão central a função diretora, orientadora e 

normativa. Os depoimentos abaixo enfocam essa questão na área de pesquisa e extensão: 

 

A área de pesquisa e extensão foi beneficiada, porque o poder de fogo para 

solicitar bolsas e programas aos órgãos de fomento aumentou bastante. Antes, 

era o campus que pedia bolsas à FAPEMIG para mil alunos, hoje chega-se a oito 

mil alunos, e isso favoreceu (Coordenador 1).  
 
 

O que se percebe, em decorrência dessa mudança, é que as diretorias de ensino e 

de pesquisa/extensão/pós-graduação/inovação tecnológica têm mais autonomia 

para exercer suas atividades, independente da reitoria, até pela proximidade das 

suas ações com os professores e a comunidade acadêmica de uma forma geral. 

Existe autonomia para exercer as funções. Existem as ações institucionais que 

vêm da reitoria e o campus tem que abarcar, mas, em muitos aspectos, existe 

grande autonomia dessas duas diretorias (Docente 3). 

 

Para Castro (1991) e Tobar (1991), descentralizar consiste em preservar as 

identidades locais, proporcionando aos cidadãos da localidade condição de participação 

nos processos decisórios e nas políticas governamentais, ao mesmo tempo em que os 

aproxima das chefias que estão no governo central. Porém, a mera transferência de poder 

da esfera superior à inferior sem a autonomia nas tomadas de decisão não caracteriza a 

descentralização. 
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4.2 CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

 

 
                                 

                                                                                FIGURA 8 – Logo do IFMG –Campus São João Evangelista 

     Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABGjIAC/capa-trabalhos 

 

 

4.2.1  Contexto interno 

 

O contexto interno será revelado através do histórico da instituição, da sua cultura, 

dos processos políticos aos quais a instituição esteve subordinada e da estrutura 

organizacional. 

Localizada na região Centro Nordeste do Estado de Minas Gerais, no Vale do Rio 

Doce, mais especificamente na Bacia do Rio Suaçuí, a história da Escola Agrotécnica 

Federal de São João Evangelista – EAFSJE-MG, fundada em 27/10/1951, começa em 

1947 com a idealização de seus fundadores. A primeira turma da então Escola de Iniciação 

Agrícola foi constituída em 1962, com quinze alunos que se tornaram “mestres agrícolas”. 

Em 1964, ocorreu a primeira alteração na denominação da escola, que passou a chamar-se 

Ginásio Agrícola. 

Ocupando uma área de 321,59 ha, e com perfil totalmente agrícola, a escola foi 

autorizada, em 1978, a ofertar o curso técnico em agropecuária, com o objetivo de 

qualificar cidadãos para o desempenho tecnológico.  

Em 1979, recebeu nova denominação – Escola Agrotécnica Federal de São João 

Evangelista-MG. A partir de então, as ações dos gestores da escola e munícipes são 

voltadas não somente para a agropecuária, mas para a educação das famílias, por isso 

foram criados cursos visando o atendimento à comunidade em suas variadas necessidades.  
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Cumprindo sua missão de formar técnicos, a escola não incluía em seus planos a 

oferta de curso superior, porém, em 2005, foi aprovada a criação do Curso Superior de 

Tecnologia em Silvicultura.  

Em 2008, a EAFSJE-MG uniu-se ao CEFET-Ouro Preto e CEFET-Bambuí para 

formar o IFMG, transformando-se em um dos campi do instituto. 

Em relato, servidores entrevistados explicaram o seguinte: 

 

[...] antes da criação do instituto, houve uma negociação para que a Escola se 

transformasse em CEFET; isso ocorreu em 2007. Os avaliadores da CAPES 

avaliaram nossa escola, bem como outras escolas que pleiteavam essa 

transformação, e deram o aval para que a escola fosse transformada. Porém, 

paralelo a esse processo, o ministro Fernando Haddad estava trabalhando a 

criação dos institutos, juntamente com outros idealizadores da SETEC 

[Secretaria de Educação Profissional Tecnológica]. Então, foram criados com o 

objetivo de atender ao país inteiro (Docente 1). 
 

 

[...] participei das reuniões para a decisão de qual região (Sul de Minas ou Norte 

de Minas) a escola se aglomeraria, até que surgiu a ideia de que a escola se 

juntasse ao CEFET- Ouro Preto (Diretor 2). 

 

Tais relatos mostram que a proposta inicial não apontava a criação do IFMG, que é 

o quinto instituto do Estado de Minas Gerais. Assim, o Estado continuaria com quatro 

institutos. Porém, as negociações entre os gestores da SETEC/MEC e das autarquias – 

EAF de São João Evangelista, CEFET-Bambuí e CEFET-Ouro Preto, sujeitos desta 

pesquisa, com a participação dos demais servidores interessados e envolvidos no processo 

de mudança, culminaram com a união dessas três autarquias para a formação do IFMG. 

No plano cultural, a antiga Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista era 

caracterizada como escola-fazenda, onde os estudantes aprendiam sob o lema “Aprender 

para fazer e fazer para aprender”, que a instituição propagou por longos anos. Os setores de 

produção, como são chamados os setores onde a maioria das aulas dos cursos técnicos é 

ministrada, sustentam o restaurante da instituição com carnes, leite e derivados, legumes e 

verduras. O setor de vestuário é o responsável pela confecção de uniformes e outros 

produtos congêneres que abastecem a escola. O excesso do que é produzido para o 

consumo dos alunos e da instituição é vendido em estabelecimento da cooperativa-escola 

para a comunidade externa. Os recursos advindos dessa comercialização são depositados 

em fonte própria do governo federal, sendo o valor arrecadado devolvido à instituição no 

orçamento do ano seguinte, uma vez que essa previsão foi informada na proposta 

orçamentária anterior.  

Com a sua transformação em campus do IFMG, a atividade de produção da EAFSJ-

MG foi mantida, encontrando-se, porém, em gradativo processo de redução de 
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produtividade, visando o fortalecimento do ensino. Ou seja, as atividades dos setores de 

produção vão se tornando, exclusivamente, didático-pedagógicas. Pretende-se, pois, que a 

produção seja decorrente do ensino. O campus continuará, provisoriamente, com uma 

pequena arrecadação própria até que sejam tomadas medidas que orientem as novas ações, 

conforme informação coletada em entrevistas. 

Conforme ocorreu no antigo CEFET-Ouro Preto, os processos de gestão da EAF de 

São João Evangelista sofreram mudanças, no decorrer do tempo, oriundas de instrumentos 

legais sancionados pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação – MEC. A 

nomeação do ocupante do cargo superior da instituição – diretor geral – era feita pelo 

Ministro da Educação e atendia interesse governamental. A comunidade não participava do 

processo de escolha do diretor geral. Em 1998, tal nomeação passou a ser precedida pela 

escolha do nome de servidores docentes indicados em lista tríplice, elaborada pelo 

conselho diretor da autarquia. Nesse processo, não era obrigada a consulta à comunidade, 

mas se houvesse a consulta não significaria que o eleito pela comunidade seria nomeado 

pelo ministro (BRASIL, 1998). A partir de novembro 2003, porém, a escolha do diretor 

geral pela comunidade escolar passou a ser obrigatória nas autarquias, sendo o eleito 

nomeado pelo Ministro da Educação (BRASIL, 2003).  

Com a criação dos institutos federais, em 2008, o diretor-geral do campus 

(escolhido entre servidores efetivos e alunos regularmente matriculados) continuou, 

obrigatoriamente, a ser eleito pela comunidade escolar. A nomeação, que antes era feita 

pelo Ministro da Educação, atualmente é realizada pelo Reitor do IFMG. Podem concorrer 

ao cargo de diretor geral os servidores docentes e técnico-administrativos (BRASIL, 2009).  

Sato (1993) defende que a participação das pessoas nos processos viabiliza a 

descentralização. A partir do momento que a comunidade participa do processo de escolha 

dos gestores, entende-se que esse ato legitima a autonomia. Para Santos (2001), a 

descentralização do processo é garantida, quando as gestões promovem prévio estudo e 

avaliação do momento institucional, para assegurar-se da conveniência da adoção e 

implantação do processo gerencial. 

A estrutura da antiga autarquia compreendia departamentos, coordenações e 

setores. Acima dos departamentos, encontrava-se a figura do diretor geral, então 

responsável pelo gerenciamento das ações acadêmicas e administrativas. Com a nova 

estrutura, o organograma do campus São João Evangelista substituiu a figura do diretor 

geral pela do reitor, ora responsável por ações como a prestação de contas ao Tribunal de 

Contas da União –  TCU, pelas quais antes se responsabilizava o diretor geral.  
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Para Donaldson (1985), a tendência das grandes organizações é cultivar a  

estruturação das atividades, com o estabelecimento de tarefas e procedimentos, dotando os 

administradores posicionados no topo hierárquico de maior liberdade de delegação de 

poder. 

 

4.2.2  Contexto externo 

 

O contexto externo agrega a participação, a influência e a interferência das 

comunidades locais nas atividades do IFMG, constituindo temática essencial da pesquisa 

de campo. 

Os relatos mostram que emprego é uma importante questão social que envolve o 

IFMG e seu campus São João Evangelista, onde trabalham pessoas da comunidade local, 

das cidades vizinhas e de toda a região. Outra questão relevante no âmbito social é a 

assistência que o campus oferece aos produtores rurais e comunidades carentes por meio 

da oferta de projetos na área de economia doméstica e serviços de instituições como 

creches, asilos e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, etc. As 

atividades de pesquisa e extensão constituem o elo entre a escola e a comunidade, 

proporcionando ao campus os meios adequados de interferência na comunidade externa, 

possibilitando um atendimento consistente aos cidadãos de baixa renda.  

O IFMG sempre manteve parcerias com empresas privadas e públicas, visando a 

oferta de cursos de qualificação básica à comunidade externa e/ou a execução de projetos 

nas áreas urbana e rural. A avaliação tem sido positiva, conforme este depoimento: 

 
O certo é que, se hoje, está muito bom, podemos frisar: se não fosse a escola 

agrotécnica, o instituto federal, o campus São João Evangelista, a situação estaria 

muito pior. A condição de vida social boa que há em São João Evangelista, uma 

parcela altíssima se deve à formação que se tem tanto das pessoas que trabalham 

aqui (campus) quanto dos alunos que vêm pra cá, de vários municípios e até de 

outros países, para poderem se aperfeiçoar. Então, socialmente a instituição tem 

uma participação imensa na região (Diretor 2). 

 

Para outro entrevistado, houve um ganho para o município de São João Evangelista 

e região com a mudança da escola agrotécnica em campus do IFMG, pois agora a escola 

pode criar e ofertar curso superior tecnológico sem a necessidade de autorização. 

 
Com a transformação em instituto federal, foi possível criar cursos de 

bacharelado e licenciatura. Isso, certamente, influi bastante. E a gente começa a 

sentir, aos poucos, que o número de alunos e de professores está aumentando; há 

entrada e saída de novos profissionais (Docente 1). 
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Vieira (1971) diz que a descentralização dos processos gerenciais permite que o 

gestor da unidade local defina ações. De fato, a abertura de cursos pelo campus representa 

uma ação autônoma que, na visão do referido entrevistado, constitui um ato positivo para a 

comunidade do entorno, a maior beneficiada por tal iniciativa. 

Com relação às políticas locais, os entrevistados revelam uma pequena participação 

por parte das autoridades na vida institucional do campus, muito embora destituída de 

influência ou interferência. Importante frisar que tal participação não decorreu da 

transformação da escola em instituto, uma vez que vem sendo praticada desde os tempos 

da EAFSJE-MG.  

 
[...] já havia um interesse em saber quais são as perspectivas da escola, quais são 

os cursos, porque isso pode auxiliar o município em suas demandas (Docente 1). 

 

Os entrevistados relataram que, no campo da política, o campus São João 

Evangelista possui uma situação atípica em relação aos demais campi, porque o prefeito do 

município é servidor docente do campus, e já foi diretor geral da antiga escola agrotécnica. 

No entanto, esse fato não fez com que houvesse influência ou interferência nas políticas 

internas. Pelo contrário, conforme discurso abaixo: 

 
Aqui em São João, eu percebo um distanciamento político que não permite que 

haja interferência marcante para definir quem ganha ou perde. Com relação ao 

diretor se manifestar politicamente no pleito eleitoral do município, isso é 

particular mesmo, porque o diretor não tem força para interferir na política 

externa; se isso fosse viável, muitos prefeitos sairiam procurando o diretor para 

apoio (Diretor 2).  

 

Assim, é o fato do prefeito municipal conhecer o funcionamento da instituição de 

ensino, que faz com que ele participe relativamente do trabalho realizado por ela, 

procurando saber como ocorrem as atividades do campus. Porém, com relação às políticas 

públicas sociais, o depoimento a seguir atesta que 

 
existe um pequeno distanciamento entre campus e comunidade/prefeitura. [...] 

não existe uma parceria formal entre prefeitura e campus; um ajuda o outro na 

solução dos problemas da cidade espontaneamente (Diretor 2).  

 

Conforme o relato acima, as parcerias visam apenas assuntos técnicos, sem a 

devida abrangência das questões sociais como um todo. E mesmo que as ações sejam de 

cunho social, as comunidades locais não participam, como deveriam, do funcionamento do 

IFMG em São João Evangelista. Os discursos expressam a busca da escola pela 
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participação da comunidade, enquanto as comunidades buscam a escola para resolver seus 

problemas, e não com a intenção de conhecer e participar do seu funcionamento: 

 
A não ser que a escola busque as comunidades, eu não as vejo interferindo ou 

dando sugestões nas suas atividades. A relação que existe é com os órgãos da 

prefeitura, como convênio com hospital etc. Vejo que a escola funciona como 

uma “mãezona” do município, oferecendo suporte à creche, asilo etc. Não vejo a 

comunidade participar dando contribuição às atividades da escola (Docente 1). 

 
[...] não há uma participação efetiva da comunidade dentro do campus nas 

diversas etapas dos assuntos que a envolvem. [...]  as pessoas sentem um certo 

receio de vir ao campus e solicitar algo em seu auxílio (Diretor 2).   

 

Para esse entrevistado, o fato da escola ter um portão com guarita e vigilantes 

distancia as pessoas da instituição. E como exemplo, mencionou a reação ao convite feito 

pelo campus aos representantes da comunidade organizada, para participarem da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, caracterizada por questionamentos do tipo: “por que estou 

sendo chamado? Para que serve isso?”. 

Na visão de Santos (2001), a unidade local deve possuir autonomia para gerir ações 

que atendam às diferenças locais. No caso dos campi, que representam as unidades locais, 

é importante que possam planejar a aplicação de recursos que beneficiem as comunidades 

externas como proposta do processo ensino-aprendizagem. Para propiciar a participação da 

comunidade externa nas ações do campus São João Evangelista, conforme foi relatado, 

estão sendo realizadas reuniões com vários representantes da comunidade local, visando 

uma troca de ideias que estimule propostas de ações que venham ao encontro das 

necessidades da população e das condições de atendimento pelo campus. Isto porque é de 

responsabilidade do IFMG planejar ações que propiciem o fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais (BRASIL, 2008). 

 

4.2.3   Conteúdo 

 

Configura os recursos que a instituição dispõe em sua estrutura administrativa, no 

que se refere a número de alunos, cursos, quadro efetivo e temporário e recursos 

orçamentários. 

Conforme informações obtidas nos Relatórios de Gestão da antiga autarquia e na 

coordenação de gestão de pessoas do próprio IFMG (reitoria), o número de servidores 

efetivos aumentou com a criação do instituto. No período de 2006 a 2008, o número de 

docentes efetivos alcançava, em média, 44 servidores. A partir do ano 2009, passou para 



 

72 
 

54 docentes efetivos. Já o número de técnico-administrativos teve baixa evolução no 

período pesquisado. Entre 2006-2008, a média era 75 servidores. A partir do ano 2009, 

tem-se 80 servidores técnico-administrativos. Além dos servidores efetivos, a instituição se 

vale da terceirização de mão de obra de serviços técnicos de nível médio, além do apoio e 

contratação de docentes substitutos e temporários.  

Os servidores do campus São João Evangelista, assim como ocorre no campus 

Ouro Preto, utilizam tecnologia dotada de equipamentos de informática em todos os 

setores. Todas as salas de aula possuem computadores para uso didático-pedagógico. A 

instituição possui um prédio de tecnologia da informação, com laboratórios equipados de 

computadores para uso de professores e estudantes. O campus presta atendimento 

médico/odontológico/psicológico e serviços de assistência social/ambulatorial a estudantes 

e servidores. Possui um restaurante que serve refeições diárias a estudantes e servidores, 

bem como alojamentos feminino e masculino para atender aos estudantes de outros 

municípios. 

Os recursos financeiros eram disponibilizados à antiga Escola diretamente pelo 

governo federal. Já o IFMG recebe esses recursos diretamente do Ministério da Educação, 

com a reitoria realizando os procedimentos administrativos para atender as demandas do 

campus São João Evangelista, respeitando a dotação orçamentária definida em sua 

proposta, conforme atesta o relato abaixo: 

 
O orçamento federal vem para o instituto e cada campus tem a sua fatia; como se 

fosse uma conta bancária institucional. Assim que é feita uma compra, da fatia 

que compõe o orçamento de São João é descentralizado o crédito [SIDEC - 

Sistema de Descentralização de Crédito] para pagar essa compra (Diretor 2).  

  

Em pesquisa realizada nos Relatórios de Gestão e na Lei Orçamentária Anual – 

LOA, obteve-se a informação de que os recursos referentes a pagamento de pessoal e de 

custeio (compras de material/gêneros alimentícios/produtos) mantiveram equilíbrio entre 

os anos 2006 e 2009, porém, executou-se mais do que se planejou. Quanto aos 

investimentos, somente no ano de 2007 o executado esteve de acordo com o planejado. 

Para os anos 2010 e 2011, não se obteve informação da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento de suas previsões de custo. São João Evangelista é a menor das três instituições 

analisadas em número de servidores, cursos, alunos e projeto orçamentário-financeiro. 

Talvez isso decorra do fato da antiga autarquia não oferecer cursos de nível superior. 

Semelhante ao Campus Ouro Preto, o Campus São João Evangelista está dividido 

em centros de custos e possui uma coordenação de planejamento responsável pela 
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efetivação das ações. O planejamento é realizado conforme mencionado no item 2, subitem 

1.2. 

O número de cursos ofertados pelo campus aumentou a partir do ano 2009 com a 

criação de cursos superiores. Até o ano 2008, havia uma média de 5 cursos, dentre eles 

apenas 1 curso superior. Em 2009, foram ofertados 7 cursos, e em 2010 e 2011, 8 cursos, 

sendo 4 de nível superior. O número de alunos aumentou em 2010, passando de uma média 

de 747 no período 2006-2009 para 930 no período 2010-2011. Os cursos são criados 

visando atender a região do campus. A gestão do campus propõe a oferta de um curso, a 

ser submetida à apreciação da comunidade externa. Após aprovação do conselho 

acadêmico do campus, passa-se aos trâmites legais da reitoria/conselho superior, conforme 

abordado no item 2, subitem 1.2. 

Em termos de organograma, a estrutura organizacional do campus São João 

Evangelista sofreu pequenas alterações em decorrência da criação do instituto. Dentre as 

mudanças implementadas, teve-se a extinção da Coordenação Geral de Recursos Humanos 

– CGRH, e também a extinção da Coordenação Geral de Produção e Pesquisa – CGPP, que 

atuava na administração da fazenda-escola. Em substituição, foi criada a Coordenação 

Geral de Pesquisa e Extensão – CGPEX. Neste movimento, constata-se a autonomia do 

campus para criar e extinguir setores, adequando-se à realidade local. Pelos conceitos, 

entende-se essa ação como descentralizada, pois a unidade local define e executa essa 

função (LOBO, 1990). 

O campus São João Evangelista possui 8 cargos de direção – CD e 30 funções 

gratificadas – FG, sobre os quais o atual diretor geral tem plena autonomia para indicar 

ocupantes. 

 

4.2.4  Processos: centralização, descentralização e desconcentração – ações e reações  

 

Com relação aos processos, as mudanças no campus São João Evangelista são 

consideradas relevantes tanto quanto as do campus Ouro Preto. Na condição de Escola 

Agrotécnica Federal, a instituição possuía autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial, didática e disciplinar para estabelecer parcerias com outras instituições 

públicas ou privadas, visando à expansão da oferta de ensino técnico. O diretor geral 

também tinha autonomia para nomear e exonerar servidores das funções comissionadas 

(BRASIL, 1998). 
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Os depoimentos colhidos atestam o resultado do processo de mudanças advindo da 

publicação da lei de criação dos institutos federais. Por exemplo, eles apontam que nas 

áreas de recursos humanos e financeira ocorreram mudanças importantes, pois a execução 

das atividades a elas inerentes passou a ser feita na unidade central (reitoria). Na área de 

RH, a EAFSJE-MG gerenciava os processos de admissão, desligamento de pessoal, 

aposentadorias etc. Hoje, o campus São João Evangeslista exerce a função de um posto de 

atendimento para envio de documentos à sede (gestão de pessoas na reitoria). Na área 

financeira, o processo de compras também era realizado pela antiga autarquia. O aspecto 

negativo da mudança é que a centralização dessas ações acarreta acúmulo de atividades e 

morosidade no andamento de tais processos no campus, conforme este relato: 

 

[...] o campus não tem autonomia, ou então se pode dizer que é uma autonomia 

inibida, que ao mesmo tempo que delega, controla (Docente 3). 

 

Fernandes (2009) considera que a ação de criação dos institutos federais deve ser 

construída a partir do aperfeiçoamento da cultura que já existe. O autor defende que a 

reitoria dos institutos é um órgão criado com objetivo de buscar a essência das funções 

institucionais, estratégica e taticamente, cabendo-lhe definir as políticas, supervisionar e 

controlar.  

Cretello Júnior (1998) afirma que a transferência de atividades da unidade local 

para a unidade central caracteriza um processo de centralização. No caso do RH, faz-se 

necessário lembrar que a centralização das ações nessa área está prevista na lei de criação 

dos institutos federais (BRASIL, 2008).  

As análises documentais e as entrevistas apontam que as licitações são realizadas 

pela reitoria. Porém, em trechos de entrevistas concedidas pelos servidores, constata-se a 

existência da previsão de que parte dessas licitações seja realizada pelo campus, mas com 

anuência da reitoria. Tobar (1991) argumenta que delegar competência sem poder de 

decisão é um processo de desconcentração, enquanto Teixeira (1991) afirma que para a 

efetividade do processo descentralizante, é essencial a transferência do ato da tomada de 

decisões. 

Quanto à forma de planejar, este depoimento revela que 

 
há todo um movimento de planejamento no campus, via SISPLAN [Sistema de 

Planejamento Participativo], e na hora de distribuir recursos financeiros, quando 

o valor total é superado, resolve-se na reitoria. Então, fala-se que é um 

planejamento participativo, democrático, mas quando ultrapassam os valores, o 

gestor aperta aqui e ali fazendo chegar ao valor desejado pela reitoria (Docente 

1). 
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As falas dos entrevistados divergem em relação ao conceito da metodologia 

adotada na ação de planejar. Enquanto para uns é um processo descentralizado, para outros 

é centralizado. A explicação de tal divergência é dada por Abrúcio (1997), ao  concluir que 

o processo de desconcentração pode ser confundido com descentralização. No caso dos 

institutos federais, o gestor poderá adotar um processo visando dar autonomia à unidade 

local, com definição de objetivos que deverão ser cumpridos sob a vigilância e controle da 

unidade central. Para o autor, esse é um processo de desconcentração. Portanto, surge um 

terceiro conceito que poderá ser atribuído aos processos gerenciais do IFMG. 

Outra relevante mudança observada na instituição em estudo é quanto ao seu perfil, 

dado que como escola agrotécnica, ela possuía o perfil de escola-fazenda. O comentário 

abaixo atesta que a transformação da escola em instituto federal pode proporcionar 

mudanças gradativas nesse perfil. 

 
[observa-se] uma tendência que a gente ouve dizer não mais possuir, não só a 

coordenação [da fazenda], mas também a produção agropecuária, a confecção... 

Está acontecendo essa mudança na estrutura; isso é o que eu tenho percebido. 

Não cabe a mim avaliar se é positivo ou negativo (Docente 1). 

 

Quanto à responsabilidade de resolver questões com os representantes do governo 

federal, em Brasília, o servidor abaixo citado considera que a perda de autonomia 

decorrente da transformação da escola em IFMG não compromete a gestão do campus, 

pois cabe ao reitor buscar as soluções para as diversas questões, desonerando os diretores 

dos campi.  

 
Houve uma perda de autonomia porque antes éramos autarquia e todas as ações 

eram pautadas diretamente em Brasília, com a SETEC [Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica], pelo diretor geral. Com a criação do instituto, o 

diretor perde um pouco do status de comandante maior que teria com a SETEC 

para resolução de problemas, e se reporta ao reitor que é quem vai até Brasília 

(Diretor 2). 

 

O entrevistado defende que deve existir harmonia e sintonia entre o campus 

(unidade local) e a reitoria (unidade central):  

 
A gerência no campus tem que ser muito bem feita, devendo haver uma 

harmonia e sintonia da gestão entre os campi e o reitor. O instituto não é a 

reitoria, e sim os vários campi; a reitoria é apenas o gerente maior que dá 

assistência aos vários aspectos das decisões; se fechar a reitoria, o instituto não 

fechará, mas se fechar os campi ou se eles se isolarem, aí o instituto acaba 

(Diretor 2). 
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Essa fala está de acordo com o entendimento de Handy (1979), que conceitua 

instituições públicas de ensino, dentre elas os institutos federais, como organizações em 

que a unidade central é pequena, cuja atribuição é orientar as unidades locais, reservando 

para si somente as decisões que se referem à alocação de recursos e indicação de 

executivos do alto escalão. O autor reforça que, para esse processo gerencial dar certo 

nesse tipo de organização, é necessário que a gestão central não exerça funções que 

possam ser realizadas eficientemente pelos níveis locais. Para isso, é necessário um 

considerável nível de confiança entre as partes. E os gestores locais têm que querer tomar 

para si as atividades propostas. 

Chandler (1962) atesta que a transformação, como a ocorrida nas antigas autarquias 

em estudo, que originou o Instituto Federal, impõe a criação de uma unidade central (a 

reitoria) com funções específicas de deliberações das políticas institucionais. Já as gestões 

locais deverão se responsabilizar pelas ações básicas de planejamento das atividades 

rotineiras, compras etc.  

Quanto às atividades acadêmicas, ou seja, 

 
todas as atividades que envolvem alunos: matrícula, notas, formatura, […] são 

exclusividade do campus (Diretor 2).  

 

Os regulamentos novos propostos pelo campus são submetidos à aprovação do 

conselho superior. Ou seja, segundo o relato abaixo, essa atividade acadêmica demanda 

decisão da unidade central (reitoria).  

 
Em outros tempos tudo era feito na Escola mesmo. Hoje, qualquer norma a ser 

implantada tem que ser remetida à aprovação superior, na reitoria, com membros 

que representam todo o instituto (Diretor 2). 

 

Outro entrevistado descreve as atividades acadêmicas como positivas para a 

instituição (antiga Escola), pelo fato de permitir a criação de novos cursos superiores.  

 
[...] a parte acadêmica é o que eu vi de mais positivo na transformação em 

Instituto. A possibilidade de criação de novos cursos é fantástica (Docente 1).   

 

Por outro lado, o mesmo entrevistado relatou que os processos de seleção e 

vestibular estão centralizados na reitoria. A comissão responsável por essa ação executa os 

processos sob coordenação da reitoria. Não é concedida ao campus autonomia para 

decisões que envolvam quaisquer questões desses processos como data de realização das 

provas e o valor das inscrições, considerando que o valor cobrado no último processo 
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estava acima das condições financeiras de muitos candidatos, segundo o servidor. Sobre 

esta questão, Alves (2007) entende que, no processo de desconcentração, as ações não 

abdicam do centro. As competências são transferidas, porém é mantida a hierarquia no 

sentido de determinar e controlar.  

Quanto aos Processos Administrativos Disciplinares – PAD, aplicados a servidores 

e empresas contratadas quando da ocorrência de fatos que os tornem necessários, um dos 

entrevistados relatou que tais processos são iniciados pelo campus e encaminhados à 

reitoria para a efetivação do procedimento administrativo. A comissão responsável pelo 

andamento do PAD é formada por membros do campus e da reitoria que, por sua vez, é 

responsável pela execução e decisão final. 

Conforme se pode observar, a centralização aparece, também, nas atividades 

jurídicas. Uma entrevista revela que, quando autarquia, a escola era assistida por um 

Procurador Federal que a representava junto aos orgãos jurídicos, nos processos 

administrativos disciplinares. Após a transformação dessas autarquias em campus, os 

procuradores foram lotados na reitoria para atender a todos os campi, motivo pelo qual os 

PAD‟s são encaminhados à reitoria. Quanto a solução das ações que envolvem conflitos 

locais, para Tobar (1991) as negociações são ocupação da própria localidade. Nesse caso, a 

descentralização seria utilizada como uma ferramenta de desoneração da unidade central, 

fazendo com que os problemas locais sejam abordados e resolvidos pelas gestões locais. 

Sobre as reações às mudanças, os entrevistados revelam que a centralização do 

volume maior de compras na reitoria trouxe problemas de morosidade e perda de 

qualidade. A ação de comprar, pela antiga Escola, propiciava a participação de técnicos 

responsáveis pelos insumos, por exemplo. Pelo perfil agrário da instituição, os técnicos são 

especialistas e conhecem a necessidade e a urgência de determinado produto na área 

animal, veterinária, componentes para ração, e outros do gênero. As opiniões a seguir 

revelam as dificuldades encontradas nesse processo, pois 

 

sendo realizado pela reitoria, mesmo que haja profissionais com boa vontade, 

eles não sabem definir essas questões. Esse é um problema da centralização na 

reitoria. O ponto positivo é a questão das escalas, se compra em maior número 

garantindo o menor preço (Docente 1). 

 

O maior problema que eu tenho observado é uma certa morosidade em atender 

os pedidos, na parte de custeio. Algumas informações, por desconhecimento das 

pessoas que trabalham com isso na reitoria, como por exemplo, não conhecer a 

agropecuária, levantam um certo questionamento: “pra que serve esse tipo de 

coisa?”, para o qual se tornam incomprrendidas as justificativas que colocamos 

para adquirir determinado produto químico, adubo ou máquina, pois há pouco 

conhecimento por parte das pessoas que trabalham na reitoria. Às vezes é 
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moroso para entender, moroso para providenciar a aquisição do material e, às 

vezes, cometem erros na compra de um produto em relação a outro, porque são 

muitos semelhantes. Então, o fato de centralizar as compras e as licitações na 

reitoria causa morosidade; o que se pede para comprar neste mês, é recebido três 

meses depois (Diretor 2). 

 

A criação dos institutos foi muito mais positiva que negativa, mas há muitos 

ajustes que precisam ser feitos em nível nacional. Vejo que há muito markentig, 

muita propaganda, muito proveito político em cima dos institutos, para pouca 

ação (Docente 1). 

 

Eu percebo que, embora exista um discurso de que essas ações administrativas 

são descentralizadas, são muito mais centralizadas (Docente 3). 

 

Quer queira quer não, temos um cordão umbilical ligado à central (reitoria), que 

é a via por onde as coisas vão e vêm (Diretor 2). 

 

Autores como Bastos (1975), Teixeira (1991) e Tiezzi (2004) escrevem que a 

criação de unidades locais conduz à transferência de recursos para os gestores dessas 

unidades, com as tomadas de decisão no emprego dos recursos e a execução das 

atividades. Os depoimentos acima estão de acordo com o que dizem Santos (2002) e 

Carneiro; Brasil (2007), ao defenderem que o processo de transferência de 

responsabilidades aos gestores locais permite melhor emprego dos recursos adquiridos. E 

para que a execução das atividades seja centralizada na gestão central, Chandler (1962) 

adverte que é necessária a especialização de habilidades. 
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4.3  CAMPUS BAMBUÍ 

 

 

 
 

 
       FIGURA 9 – Logo do IFMG – Campus Bambuí 

         Fonte: http://explow.com/BAMBUÍ 

 

 

4.3.1  Contexto interno 

 

O contexto interno será revelado através do histórico da instituição, da sua cultura, 

dos processos políticos aos quais a instituição esteve subordinada e da estrutura 

organizacional. 

Situado no Centro Oeste Mineiro, o campus Bambuí oferece cursos 

profissionalizantes de nível médio, graduação (tecnologia, bacharelado e licenciatura) e 

pós-graduação. 

Inicialmente ginásio agrícola, a instituição passou à denominação de Colégio 

Agrícola de Bambuí, em 1968. Nessa fase, o colégio funcionava no Centro de Treinamento 

de Tratoristas. Em 1979, tornou-se Escola Agrotécnica Federal de Bambuí – EAFBí, 

ofertando cursos técnicos de nível médio.  

Fundamentada no trinômio Educação-Trabalho-Produção, filosofia incorporada à 

pedagogia de ensino com vistas a dignificar o trabalho, estimular a cooperação, 

desenvolver a crítica, a criatividade e o processo de análise, a EAFBí tinha como principal 

objetivo preparar o jovem para atuar na sociedade e participar da comunidade. Em 1993, a 

escola foi transformada em autarquia federal ganhando autonomia didático-administrativo-

financeira e dotação orçamentária própria, repassada pela União, conferindo-lhe maior 

dinamismo. Em 1997, com a reforma na educação profissional, a EAFBí, que formava 

apenas técnicos agrícolas com habilitação em Agricultura e Zootecnia, passou a oferecer 

cursos nas áreas da Agroindústria e Informática. 
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Em 2001, numa parceria firmada com o MEC, a Escola investiu em infraestrutura, 

ampliando os recursos didáticos com a aquisição/reforma de laboratórios e qualificação do 

pessoal, com vistas à melhoria da qualidade do ensino. A partir da criação de novos cursos, 

construção de novos laboratórios, investimento em infraestrutura, crescimento da receita 

como fonte de sua própria manutenção, aliada à união dos esforços de professores, 

diretores, alunos e técnico-administrativos, em 2002 a Escola foi transformada em Centro 

Federal de Educação Tecnológica – CEFET-Bambuí, ofertando o curso de Tecnologia em 

Alimentos como o primeiro de nível superior da instituição. 

Em dezembro de 2008, uniu-se ao CEFET-Ouro Preto e à EAF-São João 

Evangelista, para a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais – IFMG, transformando-se em campus da nova autarquia. 

Assim como ocorreu com a EAF-São João Evangelista, os relatos mostram que as 

negociações iniciais para a criação do instituto federal indicavam que o CEFET- Bambuí 

se uniria a outras instituições do centro-oeste e sul de Minas, transformando-se em outro 

instituto. Porém, no decorrer do processo, as conversas convergiram para a formação do 

IFMG. O campus Bambuí forma técnicos na sede e nas cidades mineiras de Piumhi e 

Oliveira. 

À semelhança da EAFSJE-MG, o campus Bambuí apresenta o perfil de escola-

fazenda, capacitando os alunos para atuar como agentes de serviço e de produção, 

satisfazendo as necessidades dos produtores rurais, atuando, pois, na resolução de 

problemas da comunidade regional. Sob o lema “Aprender para fazer e fazer para 

aprender”, os alunos adquirem aprendizado teórico e prático para atuar em atividades 

setoriais e de produção. Igualmente ao praticado pela EAFSJE-MG, o excesso do que é 

produzido para consumo dos alunos e da instituição, de forma geral, é comercializado em 

estabelecimento da cooperativa-escola para a comunidade externa. Os recursos gerados 

pela comercialização são depositados em fonte própria do governo federal. O valor 

arrecadado é devolvido à instituição no orçamento do ano seguinte. É importante ressaltar 

que a instituição oferece regime de internato para os estudantes, com consumo de café da 

manhã, almoço e jantar. Tais informações constam dos relatórios de gestão e da página 

eletrônica do campus. 

Quanto ao futuro do perfil institucional do campus, o tema não foi mencionado nos 

depoimentos colhidos na pesquisa de campo. 

A legislação que normatiza os processos de gestão é ampla e vale para todas as 

autarquias. Conforme ocorreu com os campi Ouro Preto e São João Evangelista, houve 
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mudanças nos processos de gestão no decorrer do tempo. Antes da publicação da 

legislação presidencial que rege o assunto, a nomeação do cargo superior da instituição – 

diretor geral – era de interesse governamental, ou seja, a comunidade não participava do 

processo. A primeira regulamentação ocorreu em 1998, quando a nomeação do diretor 

geral do CEFET-Bambuí passou a ser orientada por escolha baseada em lista tríplice de 

servidores docentes indicados pelo conselho diretor da autarquia, tendo o Ministro da 

Educação como responsável pela nomeação. Caso houvesse eleição pela comunidade 

escolar, o Ministro da Educação poderia nomear outro docente no lugar do eleito, desde 

que referendado pelo conselho superior (BRASIL, 1998). A partir de novembro de 2003, a 

eleição para o cargo de diretor geral passou a ser obrigatória para a nomeação, podendo 

concorrer ao cargo somente os servidores docentes (BRASIL, 2003).  

Com a criação dos institutos federais, ocorrida em 2008, a nomeação ao cargo de 

diretor geral do campus Bambuí passou a ser feita pelo reitor do IFMG – autoridade 

máxima do instituto, após realização de processo eleitoral na comunidade escolar. Além 

dos docentes, podem concorrer ao cargo os servidores técnico-administrativos (BRASIL, 

2009). Sato (1993) defende que a democracia pressupõe a autonomia organizada e 

conscientizada do poder local. Sendo assim, os fatores descentralização e integração 

propiciam a geração de benefícios a partir da participação dos beneficiados. 

Semelhantemente às outras duas unidades estudadas, a estrutura da antiga autarquia 

CEFET-Bambuí compreendia diretoria, departamentos, coordenações e setores, com o 

diretor geral situando-se acima dos chefes de departamentos, e sendo o responsável pelo 

gerenciamento das ações acadêmicas e administrativas e pela prestação de contas ao 

Tribunal de Contas da União – TCU.  

Assim como o CEFET-Ouro Preto, é necessário ressaltar que o CEFET-Bambuí 

possuía uma Unidade de Ensino Descentralizada – UNED na cidade de Formiga-MG. As 

atividades administrativas da UNED-Formiga eram gerenciadas pelo CEFET-Bambuí, 

através de um diretor indicado pelo diretor geral da autarquia. Com a publicação da Lei nº 

11.892/2008 (BRASIL, 2008), a UNED-Formiga transformou-se em campus do IFMG, 

conquistando autonomia e independência.  

Após a criação do IFMG, a estrutura do campus Bambuí, assim como dos campi 

Ouro Preto e São João Evangelista, inseriu a figura do reitor, dada a sua responsabilidade 

pelas ações antes atribuídas ao diretor geral daquelas autarquias. Donaldson (1985) escreve 

que a tendência das grandes organizações é ter suas atividades mais estruturadas. Para isso 
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é necessário estabelecer tarefas e procedimentos, pois assim, os administradores do órgão 

central terão condições de delegar mais poder. 

 

4.3.2   Contexto externo 

 

O contexto externo agrega a participação, a influência e a interferência das 

comunidades locais nas atividades do IFMG. 

No entendimento dos entrevistados, não houve mudanças significativas no 

relacionamento entre o campus Bambuí e a comunidade externa, em decorrência da criação 

do IFMG. O que a comunidade local ressalta de positivo é a oferta de muitos cursos, o que 

não tem ligação com a transformação da antiga autarquia em IFMG, dado que o CEFET-

Bambuí já os ofertava e em todos os níveis: médio-profissionalizante, graduação e pós-

graduação. A despeito dessa satisfação, não se pode dizer que existe relacionamento 

efetivo entre a instituição e a comunidade: 

 

[...] a instituição, seja escola ou instituto, interage muito pouco com a 

comunidade regional (Docente 2). 

 

Os discursos apontam para a necessidade do IFMG buscar essa participação de 

forma mais acentuada, porém não existe metodologia pré-determinada, com objetivos 

claros e definidos para essa ação.  

 
Temos que aprimorar nossas metodologias para relacionar com a sociedade (Pró-

Reitor 1).  

 

Partilhando a mesma avaliação, este docente relata: 

 
Não vejo estratégias visando a comunidade, mas apenas algo que faz parte do 

currículo, do aprendizado, mas sem nenhum afinco com aquela parte (social). 

[...] é um algo mais de aprendizado e muito pouco de social. Eu vejo que os 

próprios alunos têm dificuldade de trabalhar com essa parte social, porque não é 

algo tão fácil (Docente nº 2). 

 

Para esse servidor, ainda que houvesse parcerias entre campus e comunidade 

externa, as ações não visariam o social, mas o processo ensino-aprendizagem. No seu 

entendimento, a instituição apoia a execução dos projetos, porém não há uma política que 

envolva, formalmente, essas questões. Tobar (1991) defende que é necessário o estudo 

prévio do conjunto de fatores interligados (cultural, econômico, social e político), para que 

a descentralização seja efetivamente implantada. Para o autor, o nível de instrução 
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predominante na comunidade local também é uma variável relevante para a sua 

participação nas demandas impostas pelo poder central. 

É consenso entre os entrevistados, que os projetos de extensão executados pelo 

antigo CEFET-Bambuí com as comunidades carentes propiciavam envolvimento com a 

comunidade externa. E suas falas revelam que essa relação ficou mais acentuada após a sua 

transformação em campus, em razão do maior investimento em projetos de extensão 

praticados pelo IFMG. Os relatos apontam a existência grandes projetos de extensão em 

andamento, porém ainda há muito que evoluir nessa questão. 

 
A extensão no Brasil não é uma coisa clara. O papel dessas instituições é mudar 

isso, divulgar isso e fazer mais. Só que elas não sabem o que fazer, acredito. Em 

Bambuí isso é lamentável: não exploram o potencial que o campus tem para a 

cidade, e os gestores, hoje, sabem disso, e poderiam abstrair mais do campus 

para a cidade (Pró-Reitor 2).  

 

Vemos que a parte de extensão é um trabalho importantíssimo, mas ainda está 

engatinhando (Docente 2).  

 

De acordo com Chandler (1962), não basta descentralizar as ações e tarefas sem a 

definição de políticas que gerenciam os processos. 

Em relação às ações institucionais, como os regulamentos e instruções normativas, 

eis o entendimento desse servidor: 

 

[...] percebe-se que a reitoria, embora queira padronizar [os procedimentos] em 

todos os campi, isso não está ocorrendo num prazo ideal. Então percebe-se que o 

campus tem elaborado ações, instruções normativas, resoluções para resolver 

essas questões internamente. Então, essa demora advém dos problemas estarem 

presentes; o campus resolve internamente (Docente 3).  

 

Para o entrevistado, a autonomia nessas ações vem sendo concedida e exercida, 

pela própria necessidade de gerenciamento do campus, e da mesma forma a autonomia nas 

ações de pesquisa, extensão e ensino, por constituírem ações inerentes ao campus. Para 

Fernandes (2009), pela descentralização, o órgão central fica responsável pelas políticas e 

regulamentação organizacionais. Mas Tobar (1991) defende que cada caso deverá ser 

estudado em particular, para que seja aplicada uma funcionalidade diferente, de acordo 

com os interesses particulares das autoridades envolvidas no processo. 

Quanto à questão econômica, diferentemente do campus Ouro Preto, os relatos 

afirmam que a comunidade local não perdeu participação nos processos licitatórios após a 

centralização das grandes compras na reitoria, pelo fato de todos os processos serem 

públicos e abertos.  
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Sobre as políticas locais, ficou claro que as autoridades e a comunidade têm 

interesse em praticá-las com maior efetividade. Mas até o momento, o que se observa é que 

transformação em IFMG não propiciou uma maior participação das autoridades locais. O 

relato abaixo confirma a necessidade de participação, interesse e influência dessas 

autoridades no funcionamento do campus e vive-versa: 

 
Então, penso que tanto o IFMG tem que conhecer melhor o funcionamento da 

política local, da administração local, como a administração pública local e a 

comunidade deveriam saber melhor o que é o IFMG, o que é um campus; 

conhecer juridicamente o que pode ou não pode, pois eu acho muito baixo o 

nível de conhecimento, tanto de um quanto do outro. Eu gostaria de ver mais 

interação entre eles (Pró-Reitor 1). 

 

No entanto, outro entrevistado opina que a população de Bambuí não é 

suficientemente politizada para influenciar ou interferir nas políticas do campus visando, 

principalmente, o ensino de qualidade. Quando há participação, segundo o servidor, é de 

caráter partidário, ou seja, visando interesses político-partidários. Neste sentido, vale 

lembrar novamente o que disse Tobar (1991) sobre a necessidade do conhecimento 

cultural, econômico, social e político, ou seja, de um melhor nível de instrução da 

comunidade para a sua efetiva participação. 

 

4.3.3    Conteúdo 

 

Configura os recursos que a instituição dispõe em sua estrutura administrativa, no 

que se refere a número de alunos, cursos, quadro efetivo e temporário e recursos 

orçamentários. 

De acordo com informações dos Relatórios de Gestão da antiga autarquia e da 

Coordenação de Gestão de Pessoas do IFMG (reitoria), no período de 2006-2007, a média 

era 70 docentes efetivos. Em 2008-2009, tinha-se 112 e 117 docentes efetivos 

respectivamente. Ou seja, a instituição teve ganho no quadro de docentes no período 2006-

2009, mas em 2010, o número caiu para 96 docentes efetivos, e em 2011, o campus contou 

com 97 servidores docentes efetivos. O mesmo ocorreu com o número de servidores 

técnico-administrativos. Em 2006-2007, apurou-se a média de 90 servidores efetivos. Em 

2008-2009, verificou-se um ganho com a média de 130 que, nos anos 2010-2011, foi 

reduzida para a média de 120 servidores técnico-administrativos. Além dos servidores 

efetivos, a instituição conta com mão de obra terceirizada para os serviços técnicos de 

nível médio, e ainda, com o apoio de docentes contratados. Da mesma forma que no 
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campus Ouro Preto, no campus Bambuí a redução pode ter decorrido da transformação da 

UNED-Formiga em campus do IFMG. 

Assim como as outras duas unidades analisadas, o campus Bambuí presta 

atendimento médico/odontológico/psicológico e serviços de assistência social e serviços de 

refeitório a estudantes e servidores. 

Não se obteve informações a respeito da tecnologia e infraestrutura do campus 

Bambuí. As fontes consultadas, como relatórios e leis orçamentárias, revelam que os 

valores destinados a pagamento de pessoal tiveram aumento de um ano para outro, no 

período 2006-2009, mas somente no ano 2007, o valor executado esteve de acordo com o 

valor planejado. Quanto aos valores de custeio, somente no ano 2006 executou-se o valor 

planejado. Não se obteve informações da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento para 

os anos 2010 e 2011. 

Da mesma forma que nos campi Ouro Preto e São João Evangelista, os recursos 

financeiros são disponibilizados ao campi Bambuí pelo Ministério da Educação por meio 

do IFMG. A reitoria realiza os procedimentos administrativos para atender às necessidades 

do campus, de acordo com a dotação orçamentária definida em sua proposta orçamentária 

para o campus. O planejamento é realizado conforme mencionado no item 2, subitem 1.2. 

De acordo com os dados obtidos nos relatórios de gestão, pois não houve retorno do 

departamento de ensino do campus sobre esta questão, o número de alunos não apresentou 

aumento significativo no período da transformação do CEFET-Bambuí em campus. 

Importante esclarecer que os cursos são criados para atender as necessidades da região do 

campus. Visando esta finalidade, a gestão do campus propõe a oferta de determinado 

curso, que pode ser, ou não, colocada em apreciação pela comunidade externa. Após a 

aprovação do conselho acadêmico do campus, passa-se aos trâmites legais da 

reitoria/conselho superior para sua implantação, conforme abordado no 2, subitem 1.2. 

Conforme apurado nos depoimentos colhidos, o organograma do campus não 

sofreu mudanças. O que altera consideravelmente sua composição é a presença de um 

órgão superior – reitoria – ao qual ele passa a se submeter. Foi relatado que o antigo 

CEFET possuía cinco diretorias sistêmicas. Após a transformação em IFMG, esse número 

foi reduzido para três, em razão das diretorias sistêmicas de pesquisa, de pós-graduação e 

de extensão terem sido fundidas numa única diretoria sistêmica de pós-graduação, pesquisa 

e extensão. Subordinada a essa diretoria, atuam duas coordenações subdividas em: 

coordenação de pesquisa e pós-graduação e coordenação de extensão. As outras duas são 

as diretorias de ensino e de administração e planejamento. Ainda no âmbito da estrutura, 
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criou-se uma gerência que abrange ações sociais como assistência 

social/odontológica/médica ao aluno e serviços de refeitório. Porém, essa mudança 

estrutural não se deu em função da transformação da autarquia em campus, por se tratar de 

um fato isolado, porque não ocorreu nos demais campi do IFMG. Assim, somente a 

criação da coordenação de planejamento do campus pode ser considerada decorrente da 

criação do Instituto, por ter sido implantada em todos os campi, em consequência da 

importância dada ao ato de planejar.  

O campus Bambuí possui 13 cargos de direção – CD‟s e 49 funções gratificadas – 

FG‟s, sobre as quais o atual diretor-geral tem plena autonomia para fazer indicações. 

 

4.3.4  Processos: centralização, descentralização e desconcentração – ações e reações  

 

Conforme ocorrido nos campi Ouro Preto e São João Evangelista, no campus 

Bambuí os processos de gestão passaram por importantes mudanças, considerando-se que 

o CEFET-Bambuí possuía autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática, 

disciplinar, bem como, autonomia para nomear e exonerar servidores das funções 

comissionadas (BRASIL, 1998).  

Com sua transformação em campus do IFMG, na opinião dos entrevistados, a 

mudança considerável foi a perda da autonomia com a centralização das compras no órgão 

central (reitoria). Em decorrência, as atividades do campus sofreram o impacto da espera 

de recursos, tornando-se morosas e ineficazes, causando prejuízos a alguns setores, 

principalmente àqueles ligadas às áreas agrárias, pois sendo de perfil agrário semelhante ao 

campus São João Evangelista, as compras relativas a insumos e outros produtos específicos 

não chegam ao campus em tempo hábil. Para Caupers (1995) e Amaral (2006), há modelos 

de administração centralizadores que obtiveram sucessos no Brasil, mas os mesmos 

autores advertem que o modelo descentralizado pode provocar o gigantismo da unidade 

central, tornando ineficiente e morosa a ação administrativa.  

Um entrevistado explica que nos casos mais complexos, como as compras com 

dispensa de licitação, cujos processos exigem parecer jurídico, o tempo gasto no seu 

andamento é ainda maior. Conforme mencionado pelos entrevistados do campus São João 

Evangelista, a ausência da figura do Procurador Federal nos campi centraliza na reitoria 

todas as ações jurídicas.  

Este depoimento confirma a morosidade das ações de compra: 
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Hoje as decisões saem da reitoria. A função dos diretores é somente comandar, 

executivamente, o dia-a-dia; executar o que foi planejado aqui de cima lá no 

campus. Com relação à centralização dos recursos e das compras na reitoria, foi 

muito falado que isso não iria afetar o campus. Eu vejo que, hoje, uma das 

maiores reclamações do instituto é esta: você pedir uma coisa e ela não chegar 

nunca, porque hoje são dez campi e tudo é comprado aqui. Antes, os campi 

tinham recursos para uma necessidade agrícola (Diretor 3). 

 

Para o entrevistado, na condição de autarquia, o CEFET-Bambuí possuía 

autonomia para resolver os problemas. Hoje, em razão de sua condição de campus do 

IFMG, somente as demandas de compra previstas no planejamento anual são atendidas de 

forma satisfatória pela reitoria, isto porque as demandas imprevistas, como a doença de 

uma vaca, por exemplo, ficam sem atendimento em tempo hábil, pois até que a compra do 

medicamento veterinário seja feita pela reitoria, corre-se o risco do animal morrer. Castro e 

Tobar (1991) citam as identidades locais, quando abordam o termo descentralização. Para 

os autores, descentralizar garante que seja preservada a particularidade da localidade, pois 

além de proporcionar a participação das pessoas nos processos decisórios, propicia 

soluções aos problemas administrativos locais. 

Entretanto, outro relato aborda um ponto importante desse processo, por destacar 

que a ação de planejar as compras é descentralizada, pois a discussão e o planejamento são 

feitos no campus, cabendo à reitoria apenas a execução do planejado: 

 

A ideia é: descentraliza-se cem por cento as decisões e centraliza-se a execução 

(Pró-Reitor 1). 

 

Para Cretello Júnior (1998), o processo centralizante ocorre quando as atividades 

são tiradas da unidade local para a unidade central. Tobar (1991) diz que delegar 

competência e não dar poder de decisão caracteriza um processo de desconcentração, pois 

para que haja descentralização, é necessário o poder de decisão. 

Este depoimento ressalta a importância da coordenação de planejamento do 

campus: 

 

Às vezes, até existia alguma área, algum setor que fazia algo parecido, mas não 

era padronizado. E nós damos uma ênfase muito grande porque a gente 

realmente acredita que, na metodologia atual que utilizamos, é um ponto chave: 

separar quem pensa (etapa de decidir o que vai ser feito) da etapa de execução 

(Pró-Reitor 1). 

 

No entanto, na opinião de outro entrevistado, não há orientação adequada e clara 

para a realização do planejamento anual, pois percebe-se que os chefes imediatos não 

dispõem de informação precisa quando questionados sobre o planejamento.  
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[...] há imaturidade nas estratégias, há um despreparo muito grande (...).  

(Docente 2).  

 

O entrevistado afirma que o planejamento dos recursos para execução de projetos 

não é participativo, porque não é apresentado à comunidade escolar para decisão conjunta 

de definição das prioridades. O sentimento é de que a comunidade fica alheia a essas 

ações.  

 
Não estamos conseguindo sensibilizar o nosso corpo discente, docente e técnico-

administrativo. Acredito que se tem que trabalhar mais a sensibilização e a 

participação, ora restrita a gestores e reitoria (Docente 2). 

 

Em seu estudo, Abrúcio (1997) traz uma informação importante: o gestor poderá 

adotar um sistema que visa autonomia ao órgão local, cuja demanda deverá ser cumprida 

sob a vigilância e controle da unidade central, entendendo-o como um processo de 

descentralização. No entanto, para o autor, trata-se de um processo de desconcentração, em 

razão do controle ser exercido pelo centro. Tem-se, pois, o terceiro conceito a ser atribuído 

aos processos gerenciais do IFMG: a desconcentração de processos gerenciais. 

Alguns relatos sugerem que as ações do campus são descentralizadas, 

exemplificando tal inferição com os programas de assistência estudantil, cursos de 

capacitação, diárias e passagens e compras com dispensa de licitação etc. Outros relatos 

atestam que várias ações foram centralizadas na reitoria:  

 
Acredito que nessa parte de compra, para se evitar prejuízos maiores e não 

causar essa impressão de despreparo, tem que haver autogestão sim, ainda que o 

controle esteja preso à reitoria, mas que há autonomia de gestão no campus, sim, 

principalmente administrativa. Fala-se em delegar funções e nós estamos 

querendo concentrar as funções (Docente 2).  

 

Nesse caso, o entrevistado sugere que haja mais desconcentração dos processos. 

Chandler (1962) diz que a transformação de uma organização, como a que houve com as 

antigas autarquias ora pesquisadas, torna necessária a criação de uma unidade central (a 

reitoria). A essa unidade central deverá ser atribuída a função específica de deliberação das 

políticas institucionais. As ações básicas como o planejamento das ações rotineiras, 

compras, etc., são de ordem das equipes de trabalho locais. 

Em relação às atividades acadêmicas, os relatos apontam que há desconcentração 

nas ações burocráticas, de acordo com o conceito de Alves (2007), de que a 

desconcentração não abdica do centro, e sim, transfere competências, mantendo o poder 

hierárquico. A documentação para a abertura de um novo curso é formalizada pelo 
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campus, mas a obrigação de manter atualizada essa documentação, bem como as respostas 

às diligências do MEC e a observância das normativas são atribuições da Pró-Reitoria de 

Ensino. As ações mais especificas, portanto, são de âmbito local, conforme relatos a 

seguir: 

 

Descentralizadas estão as coordenações de curso, a organização do curso 

propriamente dita, os horários, secretarias, tudo funciona descentralizado. A 

edição legal do diploma é feita na reitoria, mas as informações vêm do campus. 

O que foi centralizado, eu acho, foi a parte mais burocrática e de direcionamento 

de políticas. Mas as políticas, propriamente ditas, e o esmiuçar disso acaba sendo 

no campus (Pró-Reitor 1).  

 

O papel da pró-reitoria de ensino é supervisionar, coordenar o ensino; nós não 

fazemos o ensino em si aqui (na reitoria). Nós nos vemos como um órgão 

formador de políticas que vai fomentar a discussão (Pró-Reitor 2). 

 

As reações às mudanças revelam que a centralização das compras na reitoria trouxe 

problemas de morosidade e, em algun casos, até de perda de qualidade. Os recursos são 

planejados e liberados com especificidade, ou seja, já estão direcionados, não podendo ser 

readequados, pelo campus, para o atendimento às necessidades locais. 

 
Se houvesse abertura para utilização dessa verba ou então um mecanismo de 

como se pode modificar isso, no próprio campus, sem ter que depender da 

reitoria, seria muito melhor (Docente 2). 

 

Por força da lei de criação dos institutos federais, os processos na área de recursos 

humanos (RH) estão centralizados na reitoria (BRASIL, 2008).  

Alves (2007) deixa claro que desconcentração é compatível com a centralização, 

pois o poder de decisão está no centro. Apesar de existir novas unidades com a criação do 

IFMG, existe a transferência de competências e responsabilidades aos campi, porém 

mantendo-se a hierarquização. 

A metodologia da gestão do IFMG ainda está em implantação, mas em fase 

adiantada, segundo informou um dos entrevistados. Essa metodologia traz para a reitoria a 

demanda de serviços burocráticos e intermediários, deixando os campi disponíveis para se 

aterem às atividades-fim: ensino, pesquisa e extensão.  Essa metodologia gera um volume 

acentuado de informações no dia-a-dia do campus, e não há ferramenta adequada para o 

tratamento sistemático das ações.  

 
É planilha de Excel com tantos mil itens, cadastro de alunos para seguro no 

Excel que se, por desatenção, der um “Del” bagunça a lista toda” (Pró-Reitor 1).  
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Para que o processo de gestão funcione com agilidade de informação, está sendo 

executado o Projeto Conecta:  

 
Conecta é o nome do projeto. ERP (Enterprise Resource Planning) é um tipo de 

software que existe no mercado; é a ferramenta tecnológica. Então o Conecta é 

um projeto do IFMG de implantação de um software de gestão única. Todo o 

IFMG poderá acessar essa base única de dados. Vai evitar retrabalho de 

informação de dados (Pró-Reitor 1). 

 

Através desse projeto, propõe-se a implantação de um sistema operacional 

informatizado para a organização das informações. Mas, segundo relatos, para o bom 

funcionamento desse sistema será necessária a reformatação da metodologia até então 

utilizada. 

 

4.4 Consolidação dos três casos 

 

Como já mencionado, o modelo Pettigrew (1973) foi o norteador dos pontos chave 

do tema pesquisado e, realmente, tal escolha justificou-se, uma vez que proporcionou um 

consistente método de estudo, resultando na simplificação do processo analítico-crítico dos 

movimentos de centralização, descentralização e desconcentração das ações 

administrativas dos campi Ouro Preto, São João Evangelista e Bambuí, no âmbito da 

estrutura organizacional do IFMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Minas Gerais. 

Nas análises das informações levantadas na pesquisa documental e nos 

depoimentos dos servidores, nota-se que as observações e argumentações dos entrevistados 

das três unidades estudadas são coerentes e convergentes, atestando a presença dos 

movimentos de centralização, descentralização e desconcentração nas ações gerenciais do 

IFMG. Tal inferição é explicada por Alves (2007), ao afirmar que o processo de 

desconcentração se assemelha ao processo de centralização, pelo fato de que as ações 

geradas são orientadas e controladas pela unidade que está no centro. Desconcentração 

também pode ser confundida com descentralização, pelo fato de haver atribuição de 

funções e atividades. 

Tem-se, pois, que o sistema centralizador assegura o tratamento único das ações 

encaminhadas pelas diversas unidades que o compõem, garantindo a igualdade política e 

administrativa. No entanto, a centralização pode tornar ineficiente a ação de administrar 

devido à sobrecarga de atividades. Pode, inclusive, inibir a participação, fazendo com que 
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os conflitos locais dependam exclusivamente da gestão central (CAUPERS, 1995; 

AMARAL, 2006). 

Pelo processo de desconcentração, as atribuições, funções e competências são 

delegadas aos órgãos locais, mas tudo que for realizado é controlado pelo órgão central 

(TOBAR, 1991). Para Caupers (1995) e Amaral (2006), o processo de desconcentração 

pode se transformar em efetiva descentralização quando a autonomia emitida for suficiente 

para a que a unidade local se transforme em um órgão independente, deixando de ser 

subalterno. Para Tobar (1991), a semelhança poderá fazer com que a desconcentração seja 

adotada nos processos gerenciais como descentralização. O importante é saber que são 

processos distintos. 

 A comparação dos elementos, conforme será visto nos itens a seguir, foi 

estabelecida com o objetivo de se apurar suas semelhanças e diferenças, para compreender 

suas reações aos processos de centralização, descentralização e desconcentração 

decorrentes da transformação dessas autarquias em campi do IFMG. 

 

4.4.1   Contexto interno 

 

Pôde-se observar que os três campi analisados estão situados em regiões bem 

diferentes, o que os dota de perfis diferenciados. Os campi Bambuí e São João Evangelista 

possuem cultura idêntica de perfil agrário, voltada para a produção agrícola. Já o campus 

Ouro Preto é voltado para atividade econômica ligada ao setor da indústria, com destaque 

para a metalurgia e a mineração. Outro fator que os diferencia é a produção dos campi São 

João Evangelista e Bambuí. Além de garantir a própria sobrevivência, esses campi 

disponibilizam a produção excedente para consumo da comunidade local. O campus Ouro 

Preto não produz bem de consumo, porém atua na transformação do minério de ferro em 

matéria-prima. Outra questão relevante é que os campi Ouro Preto e Bambuí eram escolas 

técnica e agrotécnica, respectivamente, que foram transformadas em CEFET no final de 

2002, enquanto a Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, apesar de ter tido 

aprovação na avaliação do processo de cefetização, não foi transformada em CEFET. Uma 

curiosidade relevante no processo de criação do IFMG é que as três autarquias que o 

originaram, inicialmente, não pertenceriam ao mesmo grupo, nem mesmo existiriam cinco 

institutos no Estado de Minas Gerais. Foram várias as negociações que apontaram tal fusão 

que culminou na criação do IFMG. 
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Em termos de políticas institucionais, as três unidades são regidas pelos mesmos 

instrumentos legais, e estavam subordinadas aos mesmos órgãos superiores. Portanto, os 

processos políticos se manifestavam de forma padronizada para todas as instituições. E 

prosseguem padronizados no âmbito da nova estrutura organizacional do IFMG. 

Verifica-se no plano estrutural das três unidades que não houve mudança em 

termos de tecnologia. Quanto à forma de repasse dos recursos orçamentários, houve 

alteração, pois esses recursos eram distribuídos pelo Ministério da Educação diretamente à 

antigas autarquias. Com a transformação em campi, tais recursos são repassados pela 

reitoria do IFMG. Os recursos humanos também sofreram mudanças significativas nas três 

unidades, pois com a centralização das atividades mais relevantes na reitoria, os processos 

se tornaram morosos, conforme relatos colhidos nos três estudos de caso. No que diz 

respeito à oferta de cursos, uma mudança citada pelos entrevistados do campus São João 

Evangelista refere-se à possibilidade de oferta de cursos superiores. E para os campi 

Bambuí e Ouro Preto, que já ofertavam essa modalidade, o fato positivo é a ampliação da 

oferta pela criação de novos cursos. 

 

4.4.2  Contexto externo 

 

Os elementos que compõem o contexto externo dos três campi, a saber: a 

participação, a influência e a interferência das comunidades locais nas atividades do 

IFMG, foram relacionados entre si, objetivando a comprovação de integração com a 

comunidade local. 

De acordo com o que se apurou nas entrevistas, o atendimento às comunidades 

externas pelos campi sempre existiu, principalmente à população carente. A transformação 

em campus possibilitou melhorar esse atendimento através dos projetos de pesquisa e 

extensão. Por outro lado, as comunidades externas dos três campi não participam 

efetivamente dos processos, do desenvolvimento e do funcionamento do IFMG, e quando 

são convidadas a participar dos eventos promovidos, geralmente, não comparecem. 

Com relação à interação política, nos campi Ouro Preto e São João Evangelista, 

ainda que pequena e tímida, havendo participação das políticas locais nas políticas 

institucionais do campus. Identifica-se o interesse de um pelo outro. Em Ouro Preto, tal 

participação se deve ao fato de servidores do campus terem integrado as gestões públicas 

municipais; em São João Evangelista, o Prefeito do município é servidor do campus, e já 

foi diretor-geral da antiga escola. No campus Bambuí, essa participação não foi citada 
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como algo relevante. Nos três casos, há interesse de integração por parte da comunidade e 

do campus, mas há pouca participação de ambas as partes.  

No campo da economia, os campi Ouro Preto e São João Evangelista exercem 

influência sobre emprego e renda. No caso de Ouro Preto, foi citado que a cidade talvez 

tenha perdido espaço com a centralização das compras na reitoria, pois os fornecedores 

que antes participavam dos processos não participam mais. No campus Bambuí, prevalece 

a ideia de que não houve perda decorrente da centralização, porque os processos são 

públicos e todos podem participar. Já os servidores do campus São João Evangelista 

ignoraram o tema. 

 

4.4.3   Conteúdo 

 

Vê-se que, dos três campi, o que possui maior número de servidores, alunos e 

funções é o campus Ouro Preto. O menor é o campus São João Evangelista. Porém, todos 

são dotados de tecnologia que tanto atende ao processo pedagógico como aos setores 

administrativos, conforme consta dos relatórios de gestão. Quanto aos recursos 

orçamentários, esses são definidos em função do número de alunos e cursos, portanto, 

Ouro Preto e Bambuí estão bem próximos em termos de número de alunos. A mesma 

metodologia de planejamento é utilizada para todos os campi. 

Quanto à estrutura administrativa, no que diz respeito a organograma, o campus 

São João Evangelista é o que possui menor número de funções comissionadas. O campus 

Ouro Preto possui o maior número dessas funções. As entrevistas revelam que as 

mudanças estruturais nos campi Bambuí e Ouro Preto não ocorreram em decorrência da 

transformação das autarquias em IFMG. No entanto, para o campus São João Evangelista 

algumas mudanças decorreram dessa transformação, pois algumas funções da antiga escola 

agrotécnica foram transformadas em outras para se adequar à nova realidade. Uma 

alteração relevante no organograma das três unidades é a criação da reitoria – órgão 

superior do IFMG. Quanto ao organograma dos campi, os diretores-gerais possuem 

autonomia para as indicações, mas a execução das nomeações e dispensas é feita pelo 

reitor. 

Importante ressaltar que as atividades relacionadas à gestão de pessoas foram 

centralizadas na reitoria, por força da lei de criação dos institutos. Com isso, as atividades 

dessa área foram reduzidas nos campi, sendo convertidas em meros serviços de 

informação. 
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Outra importante nota refere-se à estrutura dos dois antigos CEFET‟s (Bambuí e 

Ouro Preto) que possuíam UNED‟s, a saber: ao CEFET-Ouro Preto pertencia a UNED- 

Congonhas; e ao CEFET-Bambuí pertencia a UNED-Formiga, as duas transformadas em 

campus. Essas unidades tornavam as duas autarquias maiores em termos de estrutura 

organizacional. 

 

4.4.4  Processos: centralização, descentralização e desconcentração – ações e reações  

 

É apresentado, no Quadro 3, o resumo das ações centralizadas, descentralizadas ou 

desconcentradas identificadas nas abordagens discursivas dos servidores das unidades 

analisadas, de maneira a atestar a complexidade do tema. Observa-se que o fator comum 

citado pelos entrevistados das três unidades é, principalmente, a morosidade e a perda de 

qualidade dos produtos em consequência da centralização das compras na reitoria. Na 

sequência, tem-se a descrição analítica da síntese dos movimentos de centralização, 

descentralização e desconcentração, e de suas vantagens e desvantagens nos processos 

gerenciais do IFMG, relativos aos três campi analisados. 
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QUADRO 2  

Síntese dos movimentos de centralização, descentralização e desconcentração nos processos gerenciais: vantagens e desvantagens 

Processos Tipos de ações Vantagens Desvantagens 

 

C
en

tr
al

iz
aç

ão
 

Compras feitas através de licitações (tomada 

de preço, pregão eletrônico, concorrência e 

carta-convite) e pagamentos. 

 As compras em escala podem levar a 

redução dos valores. 

 

 Prejuízos à economia da região local, pois muitos 

comerciantes não podem se deslocar até a cidade de 

Belo Horizonte para participar das licitações. 

 Falta agilidade nos processos, tornando morosa, ao 

campus, a entrega da compra (insumos, materiais, 

produtos, equipamentos, etc.) ou a prestação de 

serviços. 

 Sobrecarga de atividades e falta de conhecimento 

técnico dos servidores da reitoria contribuem para a 

morosidade do processo. 

 Perda da qualidade, pois não há acompanhamento 

dos servidores do campus nas licitações. 

Gestão de pessoas: processos de admissão, 

desligamento, aposentadoria, progressões, 

liberações, concursos, normas para 

capacitações. 

 Padronização de procedimentos e controles.  Inibe a participação direta do campus nas atividades 

relacionadas a concursos públicos ou seleção de 

substitutos e temporários. 

 Morosidade nos processos. 

Pareceres jurídicos: controle legal sobre os 

processos de compras e Processos 

Administrativos Disciplinares (centralização 

dos procuradores federais).  

 Padronização de procedimentos e controles.  Excesso de atividades pode causar morosidade na 

emissão de pareceres legais. 

O poder de decisão sobre a execução das 

atividades administrativas. 

 

 O campus passa a focar estritamente em sua 

atividade fim: o ensino acadêmico. 

 Atraso na execução das atividades devido à 

sobrecarga dos servidores da reitoria. 

 Distância física entre reitoria e campus: os servidores 

da reitoria não conhecem a realidade do campus e 

apesar de serem qualificados, na maioria das vezes, a 

execução das atividades não atende o campus em 

qualidade e prazo. 

 A perda da autonomia faz com que as atividades 

sejam ineficientes, morosas, trazendo prejuízos em 
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especial para as áreas técnicas (agrárias/agrícolas). 

 Falta de ferramentas adequadas para lidar com o 

grande número de informações repassadas para a 

unidade central. 

Solicitação de recursos extraorçamentários e 

outras demandas de ordem do governo federal. 
 Diminuição dos custos com deslocamentos 

pela gestão local. 

 Redução das atividades administrativas. 

 Perda da autonomia. 

Liberação de crédito para compras na 

modalidade dispensa de licitação para valores 

até oito mil reais (Lei 8666/1993), para 

pagamento de diárias, suprimento de fundos e 

custeio da assistência estudantil. 

 Padronização de procedimentos e controles.  Sobrecarga dos servidores da reitoria causa 

morosidade nas ações. 

 Pareceres jurídicos acarretam morosidade nos 

processos, devido à centralização de atividades 

jurídicas. 

Regime acadêmico: regulamentos, normas, 

organização dos cursos (criação e extinção), 

supervisão, coordenação geral do ensino, 

formação e direcionamento de políticas, ações 

institucionais de pesquisa, extensão pós-

graduação e inovação tecnológica. 

 Padronização de procedimentos e controles.  A emissão dos documentos oficiais não ocorre em 

prazo ideal para atender às demandas do campus - 

morosidade. Nesse caso, o campus resolve as 

questões temporariamente. 

Ações institucionais de pesquisa e extensão: 

solicitação de bolsas. 
 Aumentam-se as chances de se conseguir 

bolsas. 

 Inibe a participação individual nas solicitações de 

bolsas junto a órgãos de fomento. 

Registro e assinatura de diplomas.  Padronização de procedimentos e controles.  

Os processos de seleção/vestibular.  A padronização de procedimentos para 

todos os campi.  

 Não permite ao campus determinar qual a melhor 

data para o exame/vestibular e o valor de inscrição 

que atendam à demanda regional. 

Representação da sociedade civil no Conselho 

Superior (governança). 
 Propicia a participação da sociedade nas 

atividades do Instituto Federal. 

 Inibe á participação oficial de representantes em 

nível local, dificultando a participação da 

comunidade local em atividades do campus, pois 

não há fórum local para discussões. 
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Processos Tipos de ações Vantagens Desvantagens 

D
es

ce
n
tr

al
iz

aç
ão

 

(a
u

to
n
o
m

ia
 m

áx
im

a)
 

Autonomia para estruturação institucional do 

campus e indicação para ocupação dos cargos 

comissionados. 

 

 Propicia o atendimento às especificidades de 

cada campus. 

 Criação das diretorias ou coordenações de 

pesquisa e extensão que auxiliam na 

execução de projetos que beneficiam à 

comunidade local. 

 Aumento de custos. 

Planejamento anual com participação de toda 

a comunidade do IFMG agrupada em centros 

de custo. 

 Propagação da cultura de planejamento por 

intermédio da criação da coordenação de 

planejamento em todos os campi. 

 Autonomia e liberdade para planejar as 

receitas e despesas de custeio e 

investimento. 

 Ausência de metodologia para a integração de 

atividades de planejamento. 

Realização de convênios e parceria regionais.  Atende as especificidades e demandas 

locais. 

 Ausência de padronização e dificuldades de 

controle. 

Previsão e execução orçamentária de diárias e 

passagens. 
 Autonomia para definir e executar as 

demandas locais. 

 Possível aumento de custos e ausência de critérios 

para concessões. 

Compras com dispensa de licitações para 

valores até oito mil reais (Lei 8666/1993). 
 Autonomia para atender demandas 

específicas locais. 

 Ausência de critérios e aumento de custos. 

Gestão administrativa local de capacitação de 

servidores: previsão orçamentária. 
 Autonomia para a previsão de despesas de 

capacitação pelas unidades regionais. 

 Ausência de padronização de critérios para escolha 

e liberação do funcionário a ser capacitado. 

Atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e 

extensão): coordenações locais e organização 

de cursos, horários, funcionamento de 

secretarias, etc. 

 Facilidade no desenvolvimento dos 

processos administrativos, acadêmicos e de 

controle. 

 Dificuldade do controle gerencial pela unidade 

central. 

Gerência do recurso destinado à assistência 

estudantil: distribuição de bolsas para 

assistência social, pesquisa, extensão, etc. 

 Propicia o atendimento às especificidades e 

demandas do corpo discente local. 

 Propicia melhor investimento nos projetos 

de extensão desenvolvidos com produtores 

de leite, escolas, comunidades carentes, etc. 

 Ausência de metodologias padronizadas pode inibir 

a participação das comunidades nos projetos 

desenvolvidos pela instituição. 

 Pode gerar aumento de custos. 

Elaboração de projetos pedagógicos de cursos.  Atende às especificidades e demandas 

locais. 

 Ausência de padronização e dificuldades de 

controle. 
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Processos Tipos de ações Vantagens Desvantagens 

D
es

co
n
ce

n
tr

aç
ão

 

(a
u
to

n
o
m

ia
 l

im
it

ad
a)

 

Execução do planejamento.  Controle efetivo da gestão central.  Ausência de autonomia para discussão dos cortes 

orçamentários planejados: os cortes são realizados 

pela reitoria com anuência somente do diretor-

geral. 

 Falta de flexibilidade para adequação orçamentária 

das demandas locais. 

Execução de capacitação de servidores.  Autonomia nas decisões locais de liberação 

para capacitação funcional. 

 Perda de autonomia: a gestão central pode não 

acatar o deferimento do campus em liberar o 

servidor e os recursos para a realização da 

capacitação. 

Execução dos processos administrativos 

disciplinares (PAD) aplicados a servidores e 

empresas de prestação de serviços. 

 Autonomia para iniciar o processo com as 

informações prestadas pelos envolvidos. 

 Pode ser moroso por causa da centralização dos 

pareceres jurídicos e das comissões responsáveis 

pela apuração dos fatos. 

Normas que regulamentam as ações da 

assistência estudantil. 

 

 Padronização das ações nos campi.  

 Participação de representantes dos campi e 

pró-reitoria de ensino. 

 A morosidade das ações por parte da reitoria.  

 

Previsão de criação e extinção de cursos. 

 
 Autonomia para propor a criação de cursos 

pela instituição local visando atender à 

demanda da comunidade do entorno. 

 Autonomia propor a extinção de cursos. 

 A análise será feita pela pró-reitoria de ensino, 

reitor e Conselho Superior pois a ação demanda 

previsão orçamentária e outras disponibilidades. 

Fonte: Original desta pesquisa (relatos das entrevistas). 
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O quadro 2 aponta para que os movimentos de centralização, descentralização e 

desconcentração apresentam vantagens e desvantagens nos processos gerenciais. Mostra 

também que os processos podem conter mais de um movimento, ou seja, que uma 

atividade pode conter: 

 1 ações centralizadas – por onde a gestão central exerce total controle;  

2 ações descentralizadas – por onde o campus possui autonomia para 

executar; ou  

3 ações desconcentradas – por onde o campus executa com observância da 

reitoria.  

Exemplo claro dessa diversidade de movimentos numa só ação administrativa, são 

as aquisições no valor de até oito mil reais, cuja liberação do crédito é centralizada, porém 

a compra em si é descentralizada. Pelos relatos, a maioria das atividades administrativas é 

centralizada e as atividades acadêmicas estão conforme o sugerido pelos entrevistados: 

“que a elaboração das políticas institucionais seja centralizada, mas a execução das 

atividades seja efetivada nas unidades locais, descentralizadas ou desconcentradas”.  

À época das entrevistas, ainda não havia sido introduzida a padronização de 

normas acadêmicas, embora estivesse prevista. A vantagem da centralização ou 

desconcentração é a padronização dos procedimentos e o efetivo controle da gestão 

central. Porém, todos os discursos convergiram para a grande desvantagem do modelo 

como sendo a sobrecarga dos servidores da reitoria a causadora da morosidade nos 

processos, provocando delonga no atendimento ao campus, podendo trazer prejuízos às 

atividades acadêmicas. Por outro lado, as vantagens advindas das ações descentralizadas 

ou desconcentradas estão na autonomia, ainda que limitada, que permite o atendimento às 

demandas do campus, conforme atestam alguns entrevistados: 

[...] no ano de 2010, ocorreu toda implantação desse modelo. E o resultado de 

2011 não é, no meu entendimento, definitivo dessas mudanças, pois eu acho que 

pode melhorar (Diretor 1). 

 
 

Os entrevistados sugerem que algumas ações podem ser realizadas no campus, 

desonerando a reitoria, cujo fim é o exercício das políticas e do planejamento geral dos 

recursos. 

[...] o papel do gestor passa a ser o papel de controle: monitora informação e 

ações para cuidar do que está acontecendo de forma descentralizada. Embora se 

ganhe em agilidade, pode ter o problema de replicação de estruturas (Docente 

3). 
 

Descentralizar mais ações conduz ao fator agilidade como vantagem significativa 

para as gestões dos campi. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo, os resultados apontam para o alcance do objetivo proposto 

de analisar os movimentos de centralização, descentralização e desconcentração para 

identificar suas vantagens e desvantagens no processo de integração do Instituto Federal 

de Minas Gerais – IFMG, a partir da fusão de três antigas autarquias: Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Ouro Preto – CEFET-Ouro Preto, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Bambuí – CEFET-Bambuí e Escola Agrotécnica Federal de São João 

Evangelista – EAF-São João Evangelista. 

O relato histórico dessas autarquias desde a sua fundação, passando pelas 

transformações decorrentes de mudanças institucionais geradoras de diferentes estruturas 

administrativas e formas de gestão, e também pelo perfil de relacionamento com a 

comunidade local até a atual reestruturação dos processos gerenciais, revelaram uma 

identidade de objetivos voltados à oferta de educação profissional técnica e tecnológica. 

No plano dos movimentos de centralização, descentralização e desconcentração, os 

relatos apontam para uma centralização voltada para controle das ações pela reitoria. 

Neste sentido, comprovou-se que o processo de centralização exige o suporte de uma 

infraestrutura (pessoal suficiente, estrutura física, sistemas que propiciem agilidade ao 

processo) adequada ao nível de dificuldade das atividades realizadas pela unidade central 

– reitoria. Conforme atestado nesta pesquisa, uma estrutura inadequada inviabiliza o bom 

funcionamento da máquina administrativa, impedindo a necessária rapidez no atendimento 

às demandas dos campi relativas aos materiais, insumos e serviços. Por outro lado, 

descentralizar garante a agilidade no atendimento, por assegurar aos campi a autonomia 

que lhe permitirá priorizar suas necessidades. Porém, é necessário que haja equipes 

capacitadas e número suficiente de servidores no campus para a execução dessas 

atividades. 

Os depoimentos sinalizam para as vantagens e desvantagens que os movimentos de 

centralização, descentralização e desconcentração agregam aos processos gerenciais. A 

maior desvantagem relatada é a morosidade decorrente da centralização de determinadas 

atividades administrativas vitais ao pleno funcionamento dos campi. Constatou-se que tais 

atividades, em sua maioria ora centralizadas na reitoria, eram realizadas nas antigas 

autarquias, apontando as consequências da perda de autonomia pelos campi. As opiniões 

divergem entre a ampliação da desconcentração das ações e a efetiva implantação da 

descentralização. 
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Alguns entrevistados afirmam que a administração adotada pelo IFMG é 

descentralizada. No entanto, as discussões também revelaram a presença da centralização 

e da desconcentração, atestando um modelo gerencial de perfil misto, ou seja, uma gestão 

ao mesmo tempo centralizada, descentralizada e desconcentrada. Na linha dos conceitos 

de centralização, descentralização e desconcentração, conclui-se que não é viável à gestão 

do IFMG adotar o processo gerencial puramente descentralizado, tendo em vista tratar-se 

de uma instituição formada por várias unidades administradas por vários gestores locais, 

mas com apenas um gestor responsável pela prestação de contas das ações realizadas – o 

reitor. Sendo assim, o controle por parte da gestão central é necessário, como é também 

necessária a desconcentração ou descentralização do maior número possível de ações, de 

forma a garantir o atendimento às demandas dos campi. 

Os resultados ora alcançados atestam que dois anos não representam tempo 

suficiente para avaliar as vantagens e desvantagens dos processos que conformam o 

modelo de gestão adotado pelo IFMG, e sugerem que a implantação do programa 

Enterprise Resource Planning – ERP aperfeiçoe o gerenciamento dos processos, pois 

segundo a opinião dos servidores entrevistados, a sua utilização tornará o controle mais 

eficiente. 

Após a realização da análise dos dados com vistas ao alcance do objetivo proposto, 

consubstanciado nos resultados verificados, tem-se que a pesquisa atuou no sentido de 

contribuir com o processo gerencial do IFMG, haja vista as dificuldades naturais oriundas 

da união dessas três instituições de culturas e tamanhos diferentes, todas saídas de um 

exercício de autonomia de gerenciamento, dificuldades estas consequentemente refletidas 

no dia-a-dia de suas gestões administrativas. 

Necessário se faz, contudo, reconhecer algumas limitações deste estudo, a saber: 

(a) o número de entrevistas com os servidores não permitiu que as opiniões expressadas 

representassem as percepções da maioria envolvida no processo de criação do IFMG, bem 

como da maioria dos servidores das três unidades; (b) dois campi se interessaram em 

contribuir para a pesquisa, com ótima receptividade à pesquisadora, porém não possuíam 

o registro de todas as informações solicitadas; (c) não foi possível obter informações sobre 

um dos campi, o que impediu traçar um retrato analítico fiel da realidade estudada, pois tal 

análise foi fundamentada apenas nos dados colhidos nos relatórios e nas entrevistas; e (d) 

algumas informações fornecidas pelos campi e reitoria apresentaram deficiência de 

conteúdo. 
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A discussão registrada neste trabalho não esgota o assunto. O Instituto Federal de 

Minas Gerais foi criado há apenas três anos e o modelo gerencial adotado poderá ser 

reestruturado tendo em vista as várias críticas relatadas. Tem-se erros e acertos. Neste 

sentido, o olhar crítico das comunidades escolares do IFMG deverá focar, em especial, os 

reflexos do exercício das atividades administrativas sobre as atividades acadêmicas. 

Portanto, esta pesquisa não para aqui. Muitas de suas variáveis podem e devem ser 

retomadas a partir dos questionamentos levantados, de forma a serem ampliadas, 

refutadas, enfim, devidamente avaliadas no bojo de um dinamismo próprio da realidade 

organizacional sempre em permanente evolução. 
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APÊNDICE 

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Por favor, fale da sua trajetória no instituto e as principais mudanças que ocorreram 

neste período. 

2. Na sua opinião, quais foram as mudanças sociais que aconteceram no município antes 

e depois da criação do IFMG? 

3. De que maneira você percebe a influência do IFMG nas movimentações políticas 

locais? Há um interesse das autoridades locais sobre o planejamento e atividades do 

IFMG na região? Como ele se manifesta? 

4. Qual a participação das comunidades locais no funcionamento e desenvolvimento dos 

serviços prestados pelo IFMG? 

5. Por favor, fale sobre as principais modificações na estrutura da unidade regional 

(campus) antes e depois da unidade se transformar em Instituto. 

6. Quais as principais atividades administrativas e acadêmicas que são centralizadas na 

unidade central (reitoria)? 

7. Que atividades ou funções a unidade regional tem autonomia para exercer? 

8. Relate se existe alguma atividade ou função que a unidade central delegou para a 

unidade regional, mas, mesmo assim, continua exercendo o controle de decisões. 

9. Na sua opinião, de que maneira a centralização ou a descentralização podem afetar os 

resultados da unidade regional (campus)? 

10. Existe mais alguma coisa que você gostaria de comentar ou acrescentar que, por sua 

experiência, seja importante para o estudo que estamos fazendo?  
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