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Resumo - Este texto visa apresentar uma breve história da implantação do Campus Vila Velha-ES do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). Trata-se de um estudo relevante para 
registrar a identidade da primeira escola da rede federal do município de Vila Velha.  Abordar-se-á as primeiras 
tentativas de construir a referida escola durante os anos 80 e a retomada do processo no final da década de 2000 
com a criação dos Institutos Federais.  
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Abstract - This text presents a brief history of the Campus Vila Velha - ES of the Federal Institute of Education, 
Science e Technology of the Espírito Santo (IFES) implantation. This is about a relevant study to register the 
identity of the first network federal school in Vila Velha city. Which will be addressed early attempts to build 
such school during the years of 1980, and the resumption of the process in the late 2000 with the creation of the 
Federal Institutes. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto visa apresentar uma breve história da implantação do Campus Vila Velha-
ES. Trata-se de um estudo relevante para registrar a identidade da primeira escola da rede 
federal do município de Vila Velha-ES.  Abordar-se-á as primeiras tentativas de construir a 
referida escola durante os anos 80 e a retomada do processo no final da década de 2000 com 
a criação dos Institutos Federais.  

Em 1962, a UNESCO recomendou uma educação para a vida em uma era tecnológica 
tendo como pressuposto que não há desenvolvimento econômico e social sem ciência e 
técnica. Esta concepção foi desenvolvida nos anos de 1970 e 1980, e no Brasil veio resultar 
na reforma do ensino profissional de nível médio no final da década de 1990 (SILVEIRA, 
2010).  

Foi neste contexto mundial e nacional que em 1985 deu-se início aos estudos de 
Implantação das Instalações Físicas da Escola Técnica Federal do Espírito Santo em Vila 
Velha.  Porém, tendo em vista uma série de questões sociais e políticas, a implantação da 



 

escola só se tornou realidade 25 anos mais tarde. Pretende-se neste texto discutir alguns fatos 
históricos da implantação do IFES em Vila Velha. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso, ancorado numa pesquisa bibliográfica e documental. 
Outro método utilizado foi o da História Oral através do registro de memórias pessoais de 
indivíduos que participaram dos fatos em questão (SINSON, 2007). A relevância desta 
investigação se encontra no envolvimento de professores, pessoal técnico administrativo e 
cidadãos na valorização da educação técnica e tecnológica dos jovens, especialmente na 
cidade de Vila Velha. É ainda relevante para firmar a identidade da escola e dar mais 
segurança na realização de ações futuras no que diz respeito ao IFES Campus Vila Velha 
dentro do cenário sócio político e econômico do município e do Estado. 
 
DADOS GERAIS SOBRE AS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS 

Num breve levantamento sobre a fundação e a expansão dos Institutos Federais 
destacamos os seguintes dados. As escolas técnicas federais surgiram em 1909 quando foram 
criadas 19 escolas de Aprendizes e Artífices. Tinha como objetivo o ensino profissionalizante 
às classes mais pobres. Em 1962 a UNESCO recomendou uma educação para a vida em uma 
era tecnológica tendo como pressuposto que não há desenvolvimento econômico e social sem 
ciência e técnica. Esta concepção foi desenvolvida nos anos de 1970 e 1980, e no Brasil veio 
resultar em reforma do ensino profissional de nível médio no final da década de 1990 
(SILVEIRA, 2010). Sendo assim, em 1970, houve uma grande expansão na oferta de ensino 
técnico e profissional, devido ao crescimento econômico na época, então em 1978 surgiram 
os três primeiros Centros Federais de Educação e Tecnologia (CEFET) nos estados de Minas 
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, tendo estes o direito de ministrarem ensino superior e tendo 
como principal objetivo formar engenheiros de operação e tecnólogos, que tinha como linha 
atender as necessidades das indústrias, que passaram a exigir profissionais mais qualificados. 

De acordo com o deputado André Vargas (PT-BR), na década de 90 durante o governo 
FHC, o principal objetivo, na área da educação, era valorizar as escolas privadas, tanto de 
nível técnico ou superior. Quase não havia investimentos nas universidades e escolas técnicas 
federais (PT NA CÂMARA, 2010). Em 1994 foi promulgada a Lei 8.948 que no art. 3, 
parágrafo 5 impedia o Governo Federal de realizar a expansão da educação profissional. A 
Lei direcionava a manutenção e gestão somente para os Estados, Municípios, Distrito Federal, 
setor produtivo ou organizações não governamentais.1 

A política do neoliberalismo, que tem como principal conceito a mínima participação do 
Estado na economia impulsionava estas mudanças. Segundo o Secretário da Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC Eliezer Pacheco, foi esta política fundada no 
individualismo e na competitividade que contribuiu para um processo de sucateamento e 
privatização, prejudicando a economia brasileira (PORTAL DO MEC, Artigos).   

Durante o governo de Luis Inácio Lula da Silva houve uma reorganização da educação 
profissional no país, quando em 2007 o Decreto nº 6.095 dispôs sobre a implantação de novos 
Institutos Federais. 

 
DISCUSSÕES SOBRE A ATUAL EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL 

Segundo o professor Valério Arcary, em palestra no Congresso do Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Consinasefe) 2012, 

                                                           
1    Art 3 [...]  § 5o A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de 
ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, 
setor produtivo ou organizações não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos 
novos estabelecimentos de ensino. 



 

as escolas técnicas federais foram uma conquista, diante da falta de compromisso do Estado 
com a educação, tornando o ensino público precário. Porém, o professor lembra que a Escola 
Técnica Federal não realizou seu objetivo da oferecer formação profissional, esta foi feita 
muito mais pelo “sistema esse”: SENAI, SENAC e outros mais. As escolas técnicas, 
justamente por possuirem um ensino de qualidade muito superior, tornaram-se um trampolim 
para as universidades. Na realidade as escolas técnicas estavam formando técnicos que não 
atuavam na área, pois a maioria dos alunos optava pela formação acadêmica de alto nível, 
perdendo o caráter de escola técnica profissionalizante para escolas de “pré-vestibular”, e com 
a demanda precisou-se implantar um sistema de seleção.  

A expansão como hoje a vemos se deu de duas maneiras, uma consiste na expansão das 
unidades de ensino e matrículas, e a outra na expansão dos técnicos administrativos e 
professores e teve como “laboratório” o CEFET-PR. A que na diversificação da oferta de 
cursos devido à massa crítica de engenheiros que tinham como demanda abrir cursos de 
engenharia, foi mudando lentamente o caráter de escolas técnicas para institutos politécnicos. 
Houve, de fato, um crescimento tão grande que resultou na “cefetização” das escolas técnicas 
(ARCARY, 2012).   

A expansão dos técnicos administrativos e professores se dá com a oferta de cursos de 
uma instituição. Um processo de expansão não se constitui em apenas em apenas construir 
escolas, é necessário planejamento para mantê-la na questão estrutural e administrativa e na 
qualidade do ensino. O que aconteceu foi um crescimento desproporcional dos técnicos 
administrativos e professores em relação à expansão das unidades e matrículas, e teve como 
principal consequência a evasão desses profissionais, principalmente professores, uma vez 
que aumentava-se a quantidade de modalidades de cursos e não contratava-se novos 
profissionais, aumentando assim a jornada de trabalho destes. 

A expansão vista à luz dos discursos realizados na Inauguração do IFES Campus Vila 
Velha em 23 de abril de 2012 apontam para outros fatos. Segundo o atual Reitor do IFES, 
prof. Dênio Arantes, em 2000, o então Diretor Geral do CEFETES prof. Jadir José Pela e sua 
equipe reagiram à ideia de estadualização do IFES (ARANTES,2011), sugerindo a expansão 
da rede de ensino. Foi então que o atual prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, ainda quando 
era Deputado Federal procurou o prof. Jadir Pela para tratar da abertura do IFES Vila Velha. 
Segundo o senador Magno Malta, Neucimar Fraga na mesma época pediu a Cristóvão 
Buarque, Ministro da Educação do Lula, uma unidade do Instituto Federal para Vila Velha. A 
resposta, do então ministro foi que ele nada podia fazer diante da Lei que impedia a criação de 
novas escolas técnicas federais. 

Em resposta a esta situação, no início do Governo Lula, foi criada a Frente Parlamentar 
em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante com a finalidade de ampliar a Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica. Foi em grande parte o trabalho desta frente 
parlamentar a responsável pela expansão da educação profissional sob a responsabilidade do 
governo federal. 

Este projeto acabou sendo o maior plano de expansão da Educação Profissional no 
Brasil, pois de 1909 a 2002, foram criadas 140 escolas técnicas e de 2003 a 2012, foram 
criadas 214 novas escola técnicas federais. Esta ampliação teve como resultado a criação de 
um novo modelo: os Institutos Federais. 
 
A ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE VILA VELHA 

O desejo de se ter uma escola técnica no município de Vila Velha, porém é bem 
anterior as discussões acima relatadas. O primeiro passo concreto se deu por meio do 
Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico em 1985. Neste período foram 
realizados estudos para a Implantação das Instalações Físicas da Escola Técnica Federal do 
Espírito Santo em Vila Velha.  Segundo dados do planejamento feito na época, a capacidade 



 

da escola, em sua primeira etapa, seria para 960 alunos, funcionaria em três turnos e os 
primeiros cursos seriam os de Eletrotécnica, Eletrônica e Processamento de Dados. A 
inauguração estava prevista para 1991.  
 Entre as justificativas para a implantação, lia-se: “Vila Velha é um dos sete municípios 
que integram a chamada ‘faixa radioativa’. Destaca-se na micro-região pelo parque industrial 
que possui, sendo este dos mais progressistas. A indústria é sua principal atividade 
econômica” (ETFES, 1986). Ainda nos itens que justificavam a construção da escola, estava 
o estudo demográfico do Município que, recenseado em 1980, contava com uma população 
predominantemente urbana (202.370 habitantes na zona urbana e 1.036 na zona rural). O 
Programa de Expansão destacava a população que deveria receber obrigatoriamente a 
educação, 86,4% (35.867 habitantes) que estavam numa faixa entre 7 e 14 anos, sendo deste 
total 31.001 alfabetizados (DIT/COPLAN/S/M, apud ETFES, 1986).  Em relação a 1980, o 
Programa destacava que esta população tinha crescido 24,5%, contando em 1985 com 
253.203 habitantes.  

Os estudos preliminares em termos de proposta pedagógica, estrutura organizacional e 
necessidades ambientais foram concluídos, no entanto a grande lacuna se encontrava no item 
“terreno”. Neste item a o programa afirmava: “Aguardando definição da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha”.  

Tudo leva a crer que o quesito “terreno” fez com que o processo fosse abortado.  Em 
notícia veiculada em 13 de agosto de 1986 no jornal “A Gazeta”, constava: “Segundo o 
diretor da Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), Zenaldo Rosa da Silva, como 
ninguém, em contatos já mantidos, definiu a liberação do terreno, o MEC poderá transferir a 
localização do estabelecimento de ensino para outro município que ofereça o local a sua 
instalação” (VILA VELHA..., 1986). Poucos dias depois desta notícia o Diretor da Escola 
escrevia ao MEC dizendo: “Lamentavelmente, por motivos superiores a nossa vontade, qual 
seja o falecimento do Sr. Prefeito Municipal, ocorrido recentemente, não podemos ainda 
definir o terreno onde deverá ser implantado o referido “Campus”, esperando fazê-lo, em 
breve, com o indispensável apoio do novo titular daquela municipalidade, inclusive com a 
interveniência do Dr. JOSÉ MORAES, Digníssimo Governador deste Estado”  (ESCOLA 
TÉCNICA, OF. GD n. 38/86). 

Sabe-se, porém, que havia um terreno prometido em Vila Velha, pois uma ata de 04 de 
setembro de 1986 relata uma reunião realizada em Vitória-ES com a equipe da ETFES e os 
técnicos do Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDATE), Eng. 
Valdino L. de Matos Miranda e Arq. José Maria de Araújo Souza. Na mesma, consta que se 
discutiu que o objetivo da reunião era revisar um documento construído anteriormente 
(Documento II), como afirmam: “face às limitações de área impostas pelo CEDATE.” O 
documento previa uma construção a ser feita em três etapas totalizando 17.669 m2 de área 
coberta e 30.350 m2 de área descoberta. Entre as áreas cobertas, têm-se: Direção/ 
Coordenação/ Supervisão e Secretaria – 1.259 m2;  Salas de aula/ Salas de professores/ 
Biblioteca – 1.372 m2; Laboratórios/ Oficinas – 1.701 m2; Cantina/ Diretório/ Assistência 
Social 411 m2; Recreação/ Circulação Externa 1.917 m2. Dentre a área descoberta: Pátio de 
estacionamento/ Jardim – 700 m2; Área Esportiva – 20.720 m2. 

O projeto do Campus de Cachoeiro do Itapemirim, desenvolvido na mesma época, 
caminhava sem problemas. Segundo o diretor Zenaldo Rosa da Silva, isso ocorreu porque o 
Prefeito Roberto Valadão havia oferecido à Escola Técnica Federal quatro áreas para a 
escolha do melhor lugar e foi escolhida uma área de 100 mil metros quadrados, no 
quilômetro três da rodovia Cachoeiro-Muqui, segundo informações colhidas na matéria 
acima. 

Em 03 de dezembro de 1986, foi encaminhado à Secretária de Ensino de 2º Grau do 
Ministério da Educação um ofício do Diretor da Escola Técnica do Espírito Santo com os 



 

formulários relativos ao Programa de Extensão e Melhoria do Ensino Técnico, dos Campi da 
Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. Não se falava mais no Campus de Vila Velha.   

 
IFES CAMPUS VILA VELHA 

Como foi dito anteriormente, apesar da política não muito favorável à expansão da 
educação profissional, a expansão da mesma acontecia em terras capixabas, pois foi no 
início dos anos 1990 que se deu a criação da Unidade Descentralizada de Colatina e na 
década de 2000, a expansão é retomada com a implantação da Unidade Descentralizada de 
Serra. Posteriormente, foram implantados o polo de ensino de São Mateus e a Unidade 
Descentralizada de Cachoeiro do Itapemirim. Ainda como CEFET/ES, em 2006, foram 
criadas as unidades descentralizadas de São Mateus e Cariacica.  

A unidade de Vila Velha veio em 2009, quando, atendendo a uma chamada pública, 
foram criadas outras unidades descentralizadas: Aracruz, Linhares, Nova Venécia, Ibatiba e 
Vila Velha. Em dezembro de 2008, com a integração do CEFET/ES às Escolas Agrotécnicas 
Federais de Colatina, Santa Teresa e Alegre, cada unidade (inclusive Vitória) foi 
transformada em "campus" do Instituto Federal do Espírito Santo, conforme a Lei 
11.892/2008. 

Após algumas tentativas, o processo foi finalizado em 2009 com a assinatura de um 
termo de Direito de Superfície de um terreno de 50.000 m2 entre o Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Habitação (Cohab), e o IFES. Destaca-se que a Cohab já se 
encontrava em fase de liquidação, fazendo com que os liquidantes optassem pelo Direito de 
Superfície ao invés da Doação do Terreno. Após a assinatura, deu-se início  implantação do 
Campus, localizado na Avenida Salgado Filho, Soteco, Vila Velha (cf. Figura 1). De todo 
modo, curioso ressaltar que o terreno no qual está sendo implantada a Unidade de Vila Velha 
atualmente é parte do terreno que seria doado à escola nos anos 80, onde funcionava o 
aeroclube do município (Figura 2). 
 

Figura 1: Campus do IFES de Vila Velha (em implantação) 

 
Fonte: Imagem capturada no Google Earth em 29/04/2011. 

 
Seguindo os dispositivos da Lei nº 11892/2008, o Professor Roberto Pereira Santos foi 

nomeado Diretor de Implantação do Campus, pela Portaria n° 998 de 14 de agosto de 2009, 
sendo posteriormente substituída pela Portaria nº 158 de 02 de março de 2010, que o nomeou 
como Diretor Geral do Campus.  

 
 
 
 



 

 
 
 

Figura 2 – Vista aérea da Glória e do antigo 
Aeroclube 

 
Fonte: Galeria Olho Vivo. Disponível em 
[http://olhovivo24hs.blogspot.com/2010/04/vista-antiga-da-
gloria-e-antigo.html] 

 
Em entrevista, Santos destaca outros desafios para a implantação do Campus: 

“inexistência de experiência prévia na gestão de um processo de expansão tão acentuado; 
ausência de cooperação formal e intensiva entre Prefeituras, Governo Estadual e Governo 
Federal; falta da cultura de planejamento orçamentário eficaz e programático; força de 
trabalho reduzida; mecanismos legais ineficazes e engessados pelo excesso de burocracia do 
serviço público; excesso de politização na fixação das metas, entre outros desafios” 
(SANTOS, 2011). 
 Não obstante às dificuldades apontadas, alguns avanços já foram conquistados. 
Conforme se observa na Figura 1, dois prédios foram construídos: o bloco acadêmico e o 
bloco administrativo. Tais prédios correspondem aos blocos A e B que se encontram no 
croqui de implantação do Campus (Figura 3). Vale ressaltar que a entrega dessas obras 
atrasou em 01 ano em relação ao cronograma a inicial, o que impôs alguns atrasos tal como 
o início das aulas no Campus, que ainda ocorrem junto ao Campus de Vitória.  
 

Figura 3 – Croqui da implantação do 
IFES Campus Vila Velha 

 



 

Fonte: Imagem fornecida por Clóvis Gomes 
Ferreira, arquiteto responsável pela 
implantação do Campus. 
 

Em paralelo às obras, foram adotadas providências relacionadas à legalização fundiária 
e tributária do Campus junto ao Município, ao saneamento do terreno, à realização de 
concursos públicos, redistribuições e remoções visando suprir o campus de força de trabalho 
adequada às suas necessidades iniciais. Conforme Santos (2011), a prioridade atual é a 
conclusão das obras, a instalação de equipamentos e mobiliário necessário para dar início às 
atividades do campus. Importante destacar o cenário estadual e municipal que marca a 
implantação do IFES Campus Vila Velha. O Espírito Santo conta com uma população de 
aproximadamente 3 milhões de habitantes, com densidade maior na Região da Grande Vitória 
(60%). A economia é diversificada, mas altamente concentrada nas atividades de produção e 
exportação de commodities. 
 Em termos municipais, Vila Velha é o maior município em termos populacionais. 
Todavia, possui uma das piores distribuições de renda. Situado próximo à capital, o 
município não acompanhou o desenvolvimento regional, ficando com um dos piores índices 
em termos de industrialização, mostrando uma clara modificação de cenário em relação à 
primeira vez que se pensou em implantar uma escola técnica federal nos anos 80. 
Recentemente, o município passou a ser considerado uma "cidade-dormitório". A cidade 
possui um alto índice de violência, carência de serviços públicos essenciais e infra-estrutura, 
o que torna difícil encontrar o caminho do desenvolvimento local. 

É nesse contexto que o IFES Campus de Vila Velha está sendo implantado. A proposta 
é que o IFES possa atuar como um mecanismo de transformação econômica e social do 
município, resgatando os valores relacionados ao desenvolvimento econômico. Para isso, a 
gestão está sendo conduzida de forma a garantir a participação de todos, inclusive da 
sociedade civil organizada. Internamente, o modelo de gestão é co-participativo. De modo 
geral, a Reitoria do IFES, por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, 
orienta o processo de implantação até que o Campus conte com a infra-estrutura material e 
pessoal mínima para iniciar suas atividades administrativas. A responsabilidade direta pela 
implantação do Campus está centrada, entretanto, na figura do Diretor Geral. Conforme 
Santos (2011), no Campus de Vila Velha, a opção foi construir uma equipe de Diretores e 
Coordenadores que possuem a autonomia necessária para tomada das providências 
concernentes às suas respectivas esferas de atuação. 
 A perspectiva é garantir nos próximos meses a perfeita utilização do espaço existente. 
Conforme Santos (2011), pretende-se que haja a migração dos cursos técnico em química e 
licenciatura em química, atualmente sediados em Vitória, para o Campus Vila Velha ainda 
neste ano. Neste aspecto, estão providenciadas condições de funcionamento para salas de 
aula, laboratórios equipados, trailer para fornecimento de refeições, estacionamento, serviços 
de manutenção predial e limpeza, vigilância, urbanização do espaço do campus e acervo da 
biblioteca. Garantidas essas condições, deverão ser implantados os cursos de especialização 
em análises clínicas e técnico em biotecnologia. No médio prazo, a perspectiva é a 
construção de espaços destinados a laboratórios e auditórios, com a construção de mais dois 
blocos acadêmicos, um bloco destinado às empresas terceirizadas e uma área de vivência, 
com restaurante e outras instalações, inclusive ampliação da área de administração. Também 
deverá ser iniciada a construção da praça de esportes do campus, consistindo de ginásio 
poliesportivo, piscina, arquibancada, campo de futebol e salas de múltiplo uso. Deverá, 
ainda, ser implantado um Centro Vocacional Tecnológico da área de Hospitalidade, Turismo 
e Lazer. 
 
 



 

CONSIDERAÇÃO FINAL 
No dia 18 de agosto de 1986 em telegrama do MEC ao Diretor da Escola Técnica 

Federal do Espírito Santo lia-se: “Temos satisfação comunicar vossia que municípios Vila 
Velha e Cachoeiro do Itapemirim se encontram entre contemplados 1ª. fase Programa 
Melhoria e Expansão Ensino Técnico em Campus Escola (sic)” (TELEX, 18/AGO/86). 
 Porém este processo não foi concluído.  Segundo o Deputado Magno Malta o prefeito de 
Vila Velha, na época, não teria cedido o terreno, por questões políticas, ou seja “não gostava 
dabancada federal, e por isso não aceitou o investimento da construção do IFES”. (MALTA, 
2012). 

No dia 29 de novembro de 2010, quase 25 anos depois, o Governo Federal inaugurou o 
Campus do IFES de Vila Velha, juntamente com outras unidades dos Institutos Federais. 
Nesse mesmo dia, o IBGE divulgava seu senso populacional, apresentando Vila Velha como 
o município mais populoso do Estado (414.420 pessoas). Foi esta população que viu nascer 
um Campus do IFES em sua cidade, depois de uma gestação tão longa, população que pode 
ver no IFES Vila Velha mais uma oportunidade para sua emancipação, pois educação e 
trabalho de forma conjugada, como se propõe o IFES Vila Velha, permitem que as pessoas 
exerçam a sua cidadania crítica ao lado de sua atividade produtiva.  
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