
Brasília, 20 de fevereiro de 2019. 

 

Carta dos (as) estudantes brasileiros (as) em defesa dos Institutos Federais:    

 

  Nós, estudantes em ensino técnico de todo o país, reunidos em audiência pública 

promovida pela Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico - FENET, em 

conjunto com a Comissão Mista Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais, lemos, 

estudamos e debatemos sobre o PL 11279/2019, que altera a lei 11892/2008, que criou os 

Institutos Federais. Ao final da audiência, redigimos o presente documento, no qual 

reafirmamos a nossa posição de defesa da educação pública, gratuita e de qualidade para 

todos e todas e em todos os níveis e lançamos uma campanha nacional contraria ao PL. 

 

     Compreendemos o PL 11279/2019 é um grave ataque e retrocesso na política 

educacional atualmente oferecida pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica – REDE EPCT, e nesse sentido, convocamos uma unidade de luta entre todos 

os setores da educação contra esse Projeto de Lei que não foi debatido com os membros 

da comunidade dos IFs e representa um desmonte da rede. Analisando o documento, 

compreendemos que os principais pontos apresentados pelo PL são: 

 

1. A falta de prioridade no ensino médio integrado ao técnico. Hoje, 50% das vagas dos 

Institutos Federais são reservadas à esta modalidade de ensino, que representa a 

formação dos jovens com uma visão crítica e transformadora da sociedade. O PL 

propõe alterar isso para que 70% das vagas nos IFs passem a ser reservadas aos 

cursos técnicos profissionalizantes (leia-se concomitantes e subsequentes), para 

dialogar com a retrógrada reforma do ensino médio, pretendendo causar uma 

separação onde o estudante faria o ensino médio em uma instituição e o técnico em 

outra. Isso representa o fim do ensino integrado e uma visão tecnicista da educação, 

pois ter um elo de ligação e integração entre as matérias propedêuticas (matérias 

“comuns” de ensino médio) e as matérias técnicas, facilita o nosso aprendizado e 

uma compreensão crítica do papel da profissão que estamos aprendendo para a 

sociedade 

 

2. A lei propõe a reorganização do IFSP e IFBA. Com uma mudança na organização 

dessas reitorias, que não leva em consideração as características próprias de cada 

campus, mas considera apenas a localização geográfica dos campi, a tendência é 

haver um sucateamento e baixo investimento nos campi de interior. Além disso, as 

novas reitorias criadas, não seriam eleitas, mas indicadas pelo ministro da 

educação. Também mudam os critérios para exercer o mandato de reitor, 

favorecendo que os reitores indicados tenham uma formação muito mais profissional 

do que acadêmica. Nas práticas, os reitores das instituições serão meros 

administradores, e não educadores, transformando as nossas instituições em 

empresas de produção de diplomas e não organismos vivos que fazem e fomentam 

o ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

3. Uma das grandes características dos IFs é a verticalização, ou seja, na mesma 

instituição é oferecido ensino básico, graduação e pós-graduação. Com isso, vários 

locais do interior do nosso país, que antes nunca sonhavam com isso, agora têm 



educação pública de nível superior a oferecer. Porém, este PL insiste em acabar 

com a obrigatoriedade de 20% das vagas para licenciatura, o que acarretará no 

fechamento e/ou não abertura de novos cursos e na redução drástica da formação 

de profissionais da educação na rede pública do nosso país. 

 

4. A rede Federal sempre cumpriu um grande papel na apresentação de oportunidades 

para milhões de jovens no Brasil. Durante seus 10 anos conseguiram ultrapassar as 

barreiras das grandes capitais e ir para os interiores, possibilitando uma expansão 

que alcançasse novos campos de atuação, formando mais jovens em cursos 

técnicos de qualidade.  Sempre defendemos a ampliação dessa rede, e repudiamos 

qualquer projeto que pretenda dificultar a criação de novos campi, pois não se trata 

apenas de estrutura, mas sim de elevar o desenvolvimento do país por meio da 

ampliação o acesso ao ensino.  

 

5. Defendemos de forma categórica a autonomia das nossas instituições; autonomia 

gerencial, técnica, pedagógica. Não aceitaremos de nenhuma maneira um modelo 

de gestão gerencialista e não democrático, com mudanças no perfil dos gestores. 

 

     Como vemos, são diversos os ataques advindos do PL 11279/2019, 

representando um verdadeiro desmonte dos Institutos Federais, legítimos 

representantes da educação, pública gratuita e de qualidade, com formação crítica e 

integrada para os estudantes. Mas não vamos deixar barato, a partir de hoje 

iniciaremos uma campanha de luta contra esta medida de ataque à educação, 

organizando debates, rodas de conversa, passeatas, manifestações, etc. em todos 

os lugares do nosso país para conscientizar os estudantes, derrotar essa medida e 

construir a educação e a sociedade dos nossos sonhos!  

            E chamamos você a construir essa luta com a FENET! 

 

 

A FENET exigirá o completo arquivamento desse projeto de lei.  

 

 

 

 


