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RESUMO  

 

O ensino superior teve avanços significativos nas duas últimas décadas, mas ainda é desafiador 

atingir a meta proposta pelo Plano Nacional de Educação. Algumas políticas públicas foram 

implantadas com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso, dentre elas a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Diversos estudos já foram realizados 

com foco no crescimento da educação superior no Brasil, mas qual o estado da arte quanto ao 

acesso no Ceará? Como está o acesso para esse nível considerando as mesorregiões do Estado? 

Qual a contribuição do Instituto Federal nesse processo?  Tendo essas indagações como ponto de 

partida, esta pesquisa busca analisar a contribuição do Instituto Federal do Ceará na promoção do 

acesso ao ensino superior no Estado. Para a coleta de dados foram realizados os procedimentos da 

análise documental, com levantamento de dados secundários, através das informações disponíveis 

nas bases do INEP e IBGE. As variáveis analisadas foram: quantitativo de matrículas, cursos, 

instituições de ensino, áreas, municípios atendidos, projeção de população e PIB per capita, tendo 

como ano base 2016. A análise dos dados aponta que a predominância de matrículas é da categoria 

administrativa privada, com 66,5% do total. No entanto, considerando individualmente as 

mesorregiões, a oferta pública é superior em 4 (quatro), dentre as 7 (sete): Norte, Noroeste, Sul e 

Centro-Sul. O Instituto Federal do Ceará está presente nas 7 (sete) Mesorregiões do Estado com no 

mínimo 2 (dois) campi com cursos de graduação em cada. No decênio 2009-2018 já formou mais 

de 3.700 profissionais e vem contribuindo para atenuar o déficit de interiorização da educação 

superior, estando presente em 23 municípios, dos 31 que contam com Instituições de Ensino 

Superior. 

 

Palavras-chave: Ensino superior, acesso, mesorregiões, Instituto Federal do Ceará.  
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ABSTRACT 

 

Higher education has made significant advances in the last two decades, but it is still challenging 

to achieve the goal proposed by the National Education Plan. Some public policies were 

implemented with the objective of increasing access opportunities, among them the expansion of 

the Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education. Several studies have 

already been carried out focusing on the growth of higher education in Brazil, but what is the state 

of the art regarding access in Ceará? How is access to this level considering the mesoregions of the 

State? What is the contribution of the Federal Institute in this process? Taking these questions as a 

starting point, this research seeks to analyze the contribution of the Federal Institute of Ceará in 

promoting access to higher education in the State. For the data collection were used the 

documentary analysis procedures, with secondary data collection, through the information 

available at the INEP and IBGE databases. The variables analyzed were: number of registrations, 

courses, educational institutions, areas, municipalities served, projection of population and GDP 

per capita, having as base year 2016. Data analysis shows that the predominance of enrollments is 

of the private administrative category, with 66.5% of the total. However, considering the 

mesoregions individually, the public offering is higher in 4 (four), among the 7 (seven): North, 

Northwest, South and Center-South. The Federal Institute of Ceará is present in 7 (seven) 

Mesoregions of the State with at least 2 (two) campuses with undergraduate courses in each. In the 

decade 2009-2018, it has graduated more than 3,700 professionals and has been contributing to 

reduce the deficit of higher education in interior State, being present in 23 municipalities, of the 31 

that count on Institutions of Higher Education. 

 

 

Key-words: Higher Education, access, mesoregions,  Federal Institute of Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação superior logrou importantes avanços nas duas últimas décadas. Ainda 

assim, promover mais acesso para atender a demanda reprimida de jovens em potencial para 

adentrar nesse nível ainda é um desafio. A meta número 12 do Plano Nacional de Educação prevê 

que o Brasil deverá atingir até o ano de 2024, no mínimo, uma taxa líquida de 33% e uma taxa 

bruta de 50% de matrículas. A taxa líquida é a porcentagem de jovens de 18 a 24 anos na educação 

superior em relação à população de 18 a 24 anos; já a taxa bruta é calculada pela quantidade de 

matriculados na educação superior sobre o universo da população de 18 a 24 anos de uma 

localidade.  

No entanto, de acordo com as informações do Observatório do PNE, em 2015 a taxa 

líquida do Brasil estava em 18,1%, a do Nordeste 14,1% e a do Ceará 15,5%; a taxa bruta, 34,6%; 

29,9% e 28%, respectivamente. Conhecer o estado da arte acerca da oferta de ensino superior, 

começando pelos contextos locais, é fundamental para identificar eventuais necessidades para a 

melhoria dessa oferta. A partir dessa premissa, o cerne da pesquisa tem o seguinte questionamento: 

como tem sido a participação do Instituto Federal no acesso ao Ensino Superior do Ceará?  

Nesta perspectiva, o objetivo geral consiste em analisar a contribuição do Instituto 

Federal do Ceará no acesso ao ensino superior no Estado. Constituem-se como objetivos 

específicos: discutir acerca das principais políticas de acesso ao Ensino Superior no Brasil; 

apresentar um panorama do ensino superior no Estado do Ceará na perspectiva das mesorregiões; e 

analisar a atuação mesorregional do Instituto Federal do Ceará na oferta do Ensino Superior no 

estado.  

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada, do tipo descritiva, com 

abordagem quantitativa. Para a coleta de dados foram realizados os procedimentos da análise 

documental, com levantamento de dados secundários, através das informações disponíveis nas 

bases do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IGBE. As variáveis extraídas para análise foram: quantitativo de 

matrículas, cursos, instituições de ensino, áreas, municípios atendidos, projeção de população e 

PIB per capita, tendo como ano base 2016.  

A revisão de literatura traz um breve contexto acerca de como se desenvolveu a 

educação superior brasileira, recapitulando através dos períodos históricos marcos legislativos, 
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dentre eles as políticas públicas de expansão e democratização do ensino, como a Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, o Programa Universidade para Todos, o Programa de 

Financiamento Estudantil, a ampliação da Rede Federal e a Lei de Cotas.  

Para discussão e análise dos resultados foi elaborado um panorama do ensino superior 

no Ceará, considerando cada uma das sete mesorregiões, a fim de se ter um melhor 

dimensionamento de como as oportunidades de acesso estão distribuídas no Estado. Os dados 

abordam as categorias administrativas públicas e privadas, número de matrículas e áreas atendidas, 

tratados a partir das técnicas de estatística descritiva.  

Por último, serão apresentados os principais dados da atuação do Instituto Federal no 

decênio 2009-2018. Considerando que o desenvolvimento pleno de uma sociedade perpassa por 

investimentos contínuos em educação e que a educação superior tem um papel essencial no 

fomento da cidadania e do capital intelectual, esta pesquisa busca deixar sua contribuição enquanto 

produção de conhecimento acerca do acesso ao ensino superior no Estado do Ceará e da 

contrapartida do Instituto Federal nesse processo.  
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2 O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO  

 

Discutir sobre educação superior no Brasil, requer, antes de tudo, lançar um olhar sobre 

o passado. Não há como dissociar os entraves contemporâneos dos fatos que contribuíram ao longo 

do tempo para a formação do nosso sistema vigente.  

Neste capítulo veremos como a educação superior se constituiu na sociedade brasileira 

através de um breve contexto, que abordará aspectos do Brasil Colonial e Imperial, Período 

Republicano, a Era Vargas, o Período Militar e da Nova República à Contemporaneidade. 

Posteriormente, serão discutidas as principais políticas públicas de expansão e acesso ao ensino 

superior nas duas últimas décadas. 

 

2.1 Desenvolvimento da educação superior no Brasil   

 

A relação entre educação, economia, cultura e sociedade é inseparável. Compreender 

essa relação ao longo do tempo nos permite analisar com mais clareza algumas limitações que a 

educação ainda enfrenta nos dias atuais para um acesso pleno, principalmente no ensino superior. 

O contexto histórico do nosso desenvolvimento revela o quão desafiador foi e ainda é promover 

esse acesso.  

 

2.1.1 Período Colonial  

 

O termo “Colônia”, segundo Mesgravis (2015), indicava que um país pertencia 

literalmente a outro. O detentor exercia total autoridade nas decisões políticas, administrativas e 

financeiras. Destarte, o papel reservado a uma colônia era o de custear as necessidades materiais da 

Coroa através da exploração de seus recursos naturais. Durante todo o Período Colonial, o Brasil 

foi meramente uma fonte de lucro.  

As principais atividades econômicas foram a extração do pau-brasil, o cultivo da cana-

de-açúcar e o ciclo do ouro. Todas essas atividades foram realizadas com mão-de-obra barata ou 

escrava, refletindo uma relação desumana e intensa de dominação. Não havia interesse em reverter 

parte do lucro no desenvolvimento local, mas apenas gerar um capital cada vez maior para os 

colonizadores e a Coroa.   
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Após os primeiros anos da descoberta oficial, Portugal começava a se preocupar com a 

ocupação da Colônia, pois a disputa pelo território por outros países como Espanha, França, 

Inglaterra e Holanda ameaçavam o domínio luso (VIEIRA, 2002; MESGRAVIS, 2015). 

Estabeleceu o sistema de capitanias hereditárias, que acabou não vingando. Resolve, então, 

implantar o sistema de Governo Geral, em 1549, que tem como primeiro governador Tomé de 

Souza. Juntamente com o primeiro governador geral, desembarcam Manoel da Nóbrega mais dois 

padres jesuítas. Estes, embora com uma missão de natureza religiosa, acabaram se tornando os 

primeiros educadores no Brasil Colonial.   

 

Para o Brasil não emigraram elementos da alta nobreza ou do alto clero português, nem da 

burguesia rica de Portugal, mas apenas de suas camadas inferiores. De modo geral, 

predominaram entre os povoadores elementos da pequena burguesia, camponeses, 

jornaleiros (homens livres assalariados), artesãos, marinheiros, pescadores e soldados, 

além de uma categoria social de difícil classificação, porque ainda não estudada o 

suficiente, a dos degredados pelos mais diversos crimes e que poderiam pertencer 

originalmente a qualquer grupo social.  

O colono que se dirigia ao Brasil, via de regra, buscava o enriquecimento rápido para 

poder retornar logo a Portugal com um bom cabedal que lhe permitisse gozo de um status 

social mais elevado e uma vida material confortável. A obsessão de acumular e o pouco 

interesse em permanecer na terra transpareciam nas menores instâncias do cotidiano 

colonial [...]. (MESGRAVIS, 2015: p. 63).  

 

Fica evidente que habitar as terras brasileiras não constituía uma aspiração para muitos 

dos que vieram, mas sim uma rota de fuga, uma possibilidade de ter uma vida com melhores 

condições no futuro, na pátria de origem. Embora a maior parte não tenha conseguido retornar à 

sua terra natal, a sensação de não pertencimento contribuiu para a indiferença em reivindicar 

melhorias para a colônia.   

Sendo a educação um reflexo social, não é à toa a forma lenta que se deu o processo de 

escolarização (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Quase meio século após a chegada dos 

portugueses é que teve início o primeiro sistema de ensino, sob a responsabilidade dos padres 

jesuítas e tendo como objetivo principal a catequese.  

Embora a vinda dos jesuítas tivesse como missão a conversão dos índios ao 

cristianismo e a disseminação da fé católica, essa instituição acabou se tornando responsável pelo 

primeiro sistema de educação na colônia. O plano de estudo da ordem estava organizado conforme 

a Figura 01.  
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Figura 01 – Educação Jesuítica – Plano de Estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plano de estudos elaborado por Manoel da Nóbrega estava alinhado com as 

necessidades imediatas de catequização: a primeira seria familiarizar os gentios com o idioma; 

depois iniciar o trabalho de evangelização e, encerrando a etapa básica, dar noções de leitura e 

escrita. A segunda etapa envolvia um ensino mais elaborado, com foco na aprendizagem de música 

latina e orfeônica, aprendizagem profissional – que era a agricultura – ou gramática latina.  

Em virtude de ser esse o único sistema educacional disponível, os descendentes dos 

grupos dirigentes tiveram que aderir ao ensino ministrado pelos religiosos. Entretanto, ante a nova 

demanda, o programa de estudos passou a respeitar a estrutura estabelecida pela Companhia de 

Jesus, que foi o Ratio Studiorum.  

Nessa estrutura, a etapa básica era constituída pelo curso de Humanidades, que 

abrangia o estudo de línguas, literatura, retórica, história, teatro (MIRANDA, 2009). Concluída 

essa etapa, podia-se dar prosseguimento com os cursos de Filosofia e Teologia, considerados como 

superiores. E, por último, tanto no programa do Pe. Manoel da Nóbrega como no Ratio, consolidar 

os conhecimentos na Europa.  

De Nóbrega De Ratio 

Aprendizado do português 

Doutrina cristã 

Escola de ler e escrever 

Canto 

orfeônico 
Música 

latina 

Aprendizado 

profissional e 

agrícola  

Gramática 

latina 

Viagem à Europa 

Curso de humanidades  

Curso de filosofia  

Curso de Teologia  

Viagem à Europa  

Fonte: Vieira (2002).  
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O que ocorreu, na prática, portanto, foi que às famílias coube, em grande parte, o ensino 

das primeiras letras. No seio das famílias mais ricas, vigorou o regime de estudos sob o 

comando de preceptores, ou o ensino sob os auspícios de um parente mais letrado, de 

modo que os estabelecimentos dos jesuítas se especializaram menos na educação infantil 

do que na educação de jovens basicamente instruídos. (GHIRADELLI JUNIOR, 2009: p. 

03).  

 

 

Podemos perceber que em ambos os programas jesuíticos, havia a formação para uma 

dirigente no Brasil. (CARLI, 2013). Esse viés de formação fica ainda mais explícito no Ratio 

Studiorum. Na estrutura de ensino do Pe. Manoel da Nóbrega, ao menos na etapa inicial, há um 

esforço em atender aos colonos que não teriam acesso a instrução de outra maneira.   

A etapa secundária dos estudos de Nóbrega chama a atenção no aspecto de uma 

aprendizagem profissional versus uma de cunho mais acadêmico, que seria o conhecimento de 

gramática latina. Pode-se inferir que havia públicos distintos para essas formações. Caso contrário, 

não haveria necessidade dessa dualidade.   

Para Romanelli (1995), além da educação para a população índia e branca em geral, 

com exceção das mulheres, os jesuítas promoveram educação intermediária para homens da classe 

dominante e educação superior para os que, advindos dessa classe, optavam pela vida sacerdotal. 

Os que não desejavam a vida eclesiástica mudavam-se para a Europa para dar continuidade aos 

estudos. Assim, gradativamente, a obra que era essencialmente voltada para catequização foi 

cedendo lugar para uma educação de elite.  

Destarte, apesar da expansão dos colégios jesuítas, o acesso à educação era bastante 

limitado. Para a maioria da população, estudar estava fora do alcance. A taxa de analfabetismo 

estava acima de 80% no ano de 1872 (FERRACO e KREIDLOW, 2004). A Corte Portuguesa não 

via com bons olhos fazer investimentos na instrução de seus colonos. Incentivar o conhecimento 

soava como incitar a insurreição à Coroa. Dessa forma, durante todo o período colonial, prevaleceu 

um sistema de ensino precário e destinado apenas a um seleto grupo.   
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2.1.2 O Período Imperial  

 

Em 1808, a família real deixou Portugal rumo ao Brasil. Após declarar apoio à 

Inglaterra no conflito que esta travara com a França e sem ter condições para enfrentar as tropas de 

Napoleão, a alternativa mais segura fora transferir a sede do governo para uma de suas colônias 

(DOLHNIKOFF, 2017). Sendo as colônias americanas as que possuíam o maior potencial 

econômico a ser explorado, a cidade do Rio de Janeiro foi eleita como a nova capital do império 

luso.  

A chegada da Corte trouxe uma série de transformações para a vida da Colônia. Dentre 

as mudanças adotadas para impulsionar o desenvolvimento estavam a construção de estradas e 

ferrovias, criação da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, institucionalização de cargos 

públicos para sistematizar a nova administração política e, consequentemente, investimentos em 

educação para viabilizar a formação do Estado Nacional (CUNHA, 2007a).  

A necessidade de expansão e modernização do país impulsionou a criação de cursos 

superiores.  Além disso, vislumbrando a formação de uma classe dirigente, a aristocracia local 

solicitara ao Rei D. João VI o atendimento a essa demanda, pois, dentre outras causas, a esquadra 

napoleônica já não permitia o acesso ao Velho Mundo (COSTA e RAUBER, 2009). Obviamente, 

mais que um gesto de cortesia, atender a esse anseio representava também amparar as necessidades 

da própria realeza. Não por acaso, os primeiros cursos superiores estavam estrategicamente 

voltados para as áreas de medicina, direito e engenharia.  

A priori, os cursos não estavam vinculados a universidades, mas a cátedras isoladas, 

custeados e de acordo com anuência do imperador (CUNHA, 2000). Ainda em 1808 (SAVIANI, 

2010), tiveram início os cursos de: Engenharia na Academia Real Militar, Cirurgia (Bahia), 

Cirurgia e Anatomia (Rio de Janeiro) e Economia; em 1809, Medicina no Rio de Janeiro; em 1810, 

engenharia na Academia Real Militar; em 1812, Agricultura; em 1817, Química (química 

industrial, geologia e mineralogia); e em 1818, o de Desenho Técnico. 

Após a independência, em 1827, foram criados ainda os cursos de Direito na cidade de 

São Paulo e em Olinda – transferido para Recife em 1854 – e que deram origem às conceituadas 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco e Faculdade de Direito do Recife, respectivamente.  

Apesar dos esforços iniciais estarem voltados para os cursos superiores (ROMANELLI 

1995; BRITO, 2013), o Império teve sua parcela de contribuição para o ensino primário. Nesse 
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período surgiu a preocupação com as bases legais de educação, algo que se refletiu através da 

Constituinte de 1823, da Lei Geral do Ensino Elementar, promulgada em 1827, e do Ato Adicional 

de descentralização do ensino, em 1834.  

A Constituinte de 1823 não logrou êxito em seu projeto de mudança para a educação, 

mas demonstrou de forma incisiva a insatisfação das províncias com a omissão do Império em 

relação a isso. Conforme Vieira (2002, p. 84): “As críticas à falta de escolas, inexistência de 

recursos e baixos salários estão assinalados nas falas de deputados de diferentes províncias, ao 

discutirem um plano da instrução primária a ser formulado pela Assembleia”. Mesmo diante das 

reinvindicações, a maioria das propostas apresentadas pelas províncias não foram atendidas.    

A Constituição de 1824, ignorando o que fora elaborado pela Constituinte, abordou a 

educação de forma breve, fazendo alusão ao tema em apenas em dois de seus incisos: “XXXII. A 

Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos; XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde 

serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes” (BRASIL, 1824). Esses dois 

incisos destacam, sem pormenores, dois pontos: gratuidade do ensino primário e autorização para 

abertura de colégios e universidades, respeitando um mínimo de conteúdo para o currículo.  

Embora a nossa primeira Carta Magna tenha aberto o precedente para regularizar o 

ensino, foi a lei de 15 de outubro de 1827 que tratou de uma organização propriamente dita para o 

educação primária. Em seu artigo primeiro, prevê que todas as cidades, vilas e lugares mais 

populosos, devem contar com as escolas de primeiras letras que forem necessárias (BRASIL, 

1827). No entanto, por razões de ordem econômica, técnica e política, a previsão legal ficou 

bastante aquém da realidade (AZEVEDO, 1976). O Império não foi capaz de gerenciar tal intento 

e as províncias iam implantando o ensino de acordo com sua própria conveniência, o que se 

intensifica ainda mais após o Ato Adicional promulgado em 12 de agosto de 1834.  

O referido Ato foi responsável por fazer algumas alterações na Constituição de 1824. 

No que tange à educação, estabeleceu em seu artigo décimo, parágrafo segundo, que as 

assembleias das províncias teriam autonomia para legislar sobre a instrução pública e seus 

estabelecimentos, exceto as faculdades de medicina, cursos jurídicos, academias existentes ou 

outros estabelecimentos criados por lei geral.  

Apesar do início de uma educação superior, durante todo o período Imperial os cursos 

surgiam essencialmente para atender a uma demanda muito específica da sociedade, fruto de 
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interesses econômicos locais, acordos políticos, e não exatamente para sistematizar e democratizar 

a produção do conhecimento.  

 

2.1.3 O Período Republicano  

 

O período republicano foi marcado por uma expansão considerável do Ensino 

Superior. O novo cenário social, configurado a partir do regime federalista, dava mais autonomia 

política e econômica às províncias, que logo se transformaram em Estados e passaram a ter suas 

constituições próprias.      

Nesse contexto, a economia cafeeira se desenvolvia cada vez mais e, junto com ela, 

crescia a demanda pela formação dos filhos dos latifundiários em “doutores”, não apenas para 

garantir influência política, mas, sobretudo, para gozar de prestígio social. De outro lado, estavam 

os colonos, que também ansiavam pela escolarização de seus filhos, vislumbrando para eles um 

futuro com mais oportunidades (CUNHA, 2010). As reformas educacionais ocorridas após a 

promulgação da primeira Constituição Republicana foram reflexo dessas novas demandas sociais.  

 

As reformas educacionais de 1891 criaram a Figurada equiparação dos estabelecimentos 

de ensino secundário e superior ao Ginásio Nacional e às faculdades mantidas pelo 

governo federal. No primeiro caso, os ginásios criados e mantidos pelos governos 

estaduais que tivessem o currículo do Ginásio Nacional e se submetessem à fiscalização 

do governo federal gozariam do mesmo privilégio daquele: os alunos que tivessem 

concluído seus estudos poderiam se inscrever em qualquer curso superior do país, sem 

exigência de exames de estudos preparatórios. Em 1901, a equiparação foi estendida aos 

ginásios criados e mantidos por particulares. No segundo caso, as faculdades criadas e 

mantidas pelos governos estaduais ou por particulares que tivessem os mesmos currículos 

das federais e fossem fiscalizadas poderiam outorgar diplomas que garantiam o privilégio 

do exercício das profissões regulamentadas em lei (CUNHA, 2010: p. 157-158). 

 

Como resultado dessa política, houve uma considerável expansão do Ensino Superior. 

De 1989 a 1910 foram criadas 27 escolas superiores, das quais 9 eram na área de Medicina, 

Obstetrícia, Odontologia e Farmácia; 8 em Direito; 4 em Engenharia; 3 em Economia e 3 em 

Agronomia (CUNHA, 2007a).   

Como já mencionado, a implantação dos cursos superiores se dava de maneira isolada, 

não havia uma universidade propriamente dita. Apenas em 1920, através do Decreto 14.343, foi 

instituída a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade criada oficialmente no Brasil 
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(FÁVERO, 2006). Nela foram integrados os cursos das faculdades de Medicina, Direito e da 

Escola Politécnica.  

Seguindo a mesma lógica de organização, em 1927 foi criada, por iniciativa do 

governo do estado, a Universidade de Minas Gerais (SAVIANI, 2010). Após a implantação da 

referida universidade, o Governo Federal regulamentou a criação desses estabelecimentos pelos 

estados, conforme o decreto 5.616 de 28 de dezembro de 1928.  

O título de Universidade não impulsionou a uma mudança na maneira de conceber a 

educação. Uma das críticas mais consistentes ao molde das universidades foi feita pelo jornalista 

Fernando Azevedo que, conforme destacado por Cunha (2007, p. 199), “o que se via era a 

existência de escolas profissionais, tão-somente, inexistindo instituições dedicadas à “alta-cultura”, 

que realizassem pesquisa “livre e desinteressada” de aplicações imediatas”. Assim, estrutura 

continuava voltada muito mais para o ensino do que para a pesquisa. 

Algumas discussões surgiram em torno das políticas educacionais que deveriam 

nortear o Ensino Superior, no sentido de conceber a construção de novo modelo de universidade, 

que não resumisse apenas a um aglomerado de faculdades e reprodução de conteúdos. Tais 

discussões foram influenciadas principalmente pelas correntes do liberalismo e do autoritarismo, 

que delinearam-se melhor após a Revolução de 1930.  

 

2.1.4 A Era Vargas  

 

A Era Vargas teve início em meio a um clima de incertezas e desarranjos políticos. O 

declínio das oligarquias “Café com Leite” no poder, a insatisfação da sociedade com os efeitos da 

crise econômica mundial desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 

e a não aceitação da vitória de Julio Prestes, que apresentara indícios de fraude eleitoral, serviram 

como estopim para uma série de revoluções em diversas partes do país.  

Essa crise foi consequência da necessidade social que emergia de uma reestruturação 

do Estado às novas exigências da política e da economia (ROMANELLI, 1995). Diante dessa 

conjuntura tornava-se quase iminente o princípio de uma guerra civil. Aproveitando-se da 

fragilidade que o governo de Washington Luiz apresentava e do apoio recebido por chefes 

militares e parte da população, Getúlio Vargas assume a presidência da república através de um 

Golpe em 1930.  



27 

 

De acordo com Cunha (2007), durante esse governo provisório, tomaram força na 

disputa ideológica duas políticas: uma de viés autoritário, principalmente no âmbito federal, e uma 

outra com viés liberal, em algumas unidades da federação.  

 

Essas formas “patológicas” de Estado, as que permitem a denominação de coletividade 

por minorias, tendem a ser substituídas pelo Estado econômico, mais especificamente, 

pelo Estado autoritário, capaz ao mesmo tempo, de responder às demandas de maior 

centralização política, do que era incapaz o Estado liberal, e da instauração de uma 

“democracia autêntica”, impossível no Estado totalitário. No caso do Estado autoritário, 

o sistema de poder emerge de condições reais de atendimento das exigências da divisão 

social do trabalho, e não das necessidades do domínio de uma elite ou uma classe sobre 

toda sociedade. O Estado autoritário desempenha, então, a função de árbitro e interventor 

na realidade social, administrando os conflitos acima dos interesses particularistas dos 

grupos e classes sociais, visando ao interesse coletivo (CUNHA, 2007a: p. 251).  

 

Dessa forma, a centralização política em diversas áreas torna-se um desdobramento 

desse Estado autoritário e uma característica marcante no governo de Vargas. Na educação não foi 

diferente. Durante seu governo provisório (1930-1934), criou o Ministério da Educação e da Saúde 

Pública. A ideia era manter sob controle o desenvolvimento das políticas educacionais no país e 

garantir de alguma maneira que elas estivessem adequadas às necessidades dos planos 

governamentais, com foco numa formação de elite e capacitação para o trabalho (FÁVERO, 2006).  

O primeiro a assumir a pasta do Ministério da Educação foi Francisco Campos, que 

implementou uma reforma estrutural nos níveis secundário e superior, a qual ficou conhecida como 

“Reforma Francisco Campos”. No que tange ao ensino superior, os pontos mais significativos 

foram as promulgações dos decretos: 19.851/31 (Estatuto das Universidades Brasileiras), 

19.852/31 (Organização da Universidade do Rio de Janeiro), 19.850/31 (criação do Conselho 

Nacional de Educação). 

O Estatuto das Universidades Brasileiras, que entrou em vigor através do Decreto nº  

19.851/31, foi o primeiro marco legal para regulamentação das Instituições de Ensino Superior no 

país. Nele ficou estabelecido, através de seu artigo 5º (BRASIL, 1931a), que para instituir uma 

universidade deveria haver ao menos três das seguintes faculdades: Direito, Medicina, Escola de 

Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Além disso, deveria dispor de corpo 

docente, infraestrutura de laboratórios e recursos financeiros provenientes do governo ou 

instituições privadas.  

O Decreto nº 19.852/31 instituiu a Organização da Universidade do Rio de Janeiro a 

partir da junção: da Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola Politécnica, Escola de 
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Minas, Faculdade de Educação, Ciências e Letras, Faculdade de Farmácia, Faculdade de 

Odontologia, Escola Nacional de Belas Artes, Instituto Nacional de Música (BRASIL, 1931b). Em 

linhas gerais, adequava o funcionamento da universidade ao que já estava disposto no Estatuto das 

Universidades Brasileiras no que tange aos aspectos administrativos e didáticos.  

O Conselho Nacional de Educação, criado pelo Decreto 19.850/31, era um órgão 

consultivo e sua principal finalidade seria assessorar o Ministro para “elevar o nivel da cultura 

brasileira e de fundamentar, no valor intelectual do indivíduo e na educação profissional apurada, a 

grandeza da Nação”, como destaca seu artigo 2º. Embora não tivesse atribuições administrativas, 

caberia ao Conselho em última instância opinar e emitir parecer acerca de questões técnicas e 

didáticas, atentando para o que estava previsto no Estatuto das Universidades e regulamentos dos 

institutos singulares de ensino superior (BRASIL, 1931c).  

Durante a elaboração dos referidos instrumentos legais, o contexto dos conflitos sociais 

existentes permitiu que houvesse influência tanto da corrente liberal quanto positivista. Enquanto 

liberais que defendiam a criação da universidade como expressão máxima do conhecimento e da 

promoção do desenvolvimento científico, os positivistas reagiam alegando que essa instituição era 

algo arcaico, que serviria apenas como difusora das ideias metafísicas, indo de encontro às 

necessidades do mundo moderno, que exigia formação laica, técnica e prática (ROTHEN, 2008).   

O resultado da tentativa de conciliação por parte do governo federal desses ideais 

acabou desagradando a ambos e não sendo vivenciada na prática. Alguns aspectos continuam 

sendo motivos de discussão até hoje, tais como: autonomia plena da universidade; formação com 

foco maior no desenvolvimento profissional, cultural ou ambos; como a universidade está 

contribuindo com a sociedade e desenvolvimento do país. 

 

2.1.5 O Período Populista  

 

Ao final do ano de 1944, o governo getulista já enfrentava diversas dificuldades e o fim 

do Estado Novo era iminente.  Situação e oposição defendiam o fim da censura, o respeito às 

liberdades individuais e adoção do regime democrático. (CASALECCHI, 2016).  

Essas reinvindicações ganharam ainda mais coro após o Brasil lutar na Segunda Guerra 

Mundial contra o fascismo. Os soldados que retornavam ao país após o fim da guerra eram 

recebidos com entusiasmo pela população. Havia um sentimento de nacionalismo e orgulho por 
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aqueles que ajudaram a combater o nazi-fascismo e, de certa forma, havia também a esperança de 

que esse mesmo exército fosse capaz de lutar em prol democracia brasileira. (CUNHA, 2007b).  

Ainda de acordo com Cunha (2007b), as oligarquias e o exército representavam uma 

importante base aliada para Vargas, mas o rompimento entre eles foi inevitável, principalmente  

após o então presidente contar com o apoio explícito do Partido Comunista, que defendia a frente 

da “Constituinte com Getúlio”.  

A consequência desse rompimento culminou com um ultimato do exército, exigindo a 

renúncia. Em meio às pressões e falta de apoio para sustentar-se no cargo, Getúlio Vargas é 

derrubado do poder em 1945. Nesse mesmo ano, foram realizadas eleições democráticas e o 

General Eurico Gaspar Dutra recebe a maioria dos votos, dando início à era que ficou conhecida 

como república populista.     

A denominação populista remete à característica presente nos governos desse período 

em adotar medidas que despertassem empatia e credibilidade no eleitorado. Para tanto, 

contribuíram o processo de redemocratização do país, aumentando a participação popular na 

política, e o aumento da urbanização e industrialização, que viabilizaram mais geração de 

empregos e, consequentemente, maior circulação de renda. Como assevera Casalecchi:  

 

A presença popular é, sem dúvida, o fato político e social novo mais relevante nessas duas 

décadas. As massas urbanas e rurais, em diferentes momentos e com intensidade variada, 

são interlocutores com peso para interferir na estrutura sindical oficial, nas práticas da 

política populista, no sistema partidário. A urbanização e a industrialização provocaram a 

expansão do setor operário, dos estratos médios da população (técnicos, pequenos 

comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos), além de novos setores 

empresariais que, com maior ou menor intensidade e nível de organização, passaram a 

participar da vida política (CASALECCHI: 2016, p. 10).  

 

Em virtude desse cenário econômico, de mais participação popular na política e da 

crescente demanda por profissionais especializados, houve reflexos positivos na educação, como a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1961, a 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – e a ampliação no acesso ao 

ensino superior, principalmente após o processo de federalização de algumas universidades 

estaduais
1
. No ensino superior, o número de matrículas saltou de 21 mil para 182 mil estudantes 

(MARTINS, 2009), entre os anos de 1945 e 1964.  

                                                           
1
 De acordo com Vasconcelos (2007), entre 1949 e 1963 foram federalizadas as instituições que hoje correspondem às 

seguintes Universidades Federais: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Ceará, Pernambuco, Goiás, Juiz de 
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 As discussões acerca da autonomia universitária e o movimento em prol da 

modernização do ensino superior eram crescentes em todo país. Um marco representativo dessa 

luta foi a criação da Universidade de Brasília (UnB), que inovou em estrutura, concepção 

pedagógica e administração, devendo, nas palavras de Darcy Ribeiro: “reger a si própria, livre e 

responsavelmente, não como uma empresa, mas como um serviço público e autônomo
2
”.  

Outro aspecto que merece destaque foi a intensa participação e organização dos 

estudantes reivindicando melhorias para a educação superior (FÁVERO, 2006). A União Nacional 

dos Estudantes (UNE), juntamente com professores universitários, colaborou de forma decisiva 

para elaboração e aprovação da reforma do Ensino Superior, que só foi aprovada em 1968, já 

durante o período da ditadura militar.   

 

 

2.1.6 O Período Militar  

 

No inicio dos anos sessenta, a política populista apresentava sinais de fragilidade. Já 

não era possível atender aos interesses da classe trabalhadora e das elites. Somando-se a isso, o 

governo de João Goulart (1961-1964) ainda estava sob constante pressão por causa da alta taxa de 

inflação, ausência de novos investimentos e uma iminente recessão (SEGATTO, 2014).  

Após uma bem sucedida articulação entre empresários e militares, conforme destaca 

Saviani (2008, p. 294), houve uma “ruptura política, considerada necessária para preservar a ordem 

socioeconômica, pois se temia que a persistência dos grupos que então controlavam o poder 

político formal viesse a provocar uma ruptura no plano socioeconômico”. A estratégia de 

mobilização social e a justificativa para a revolução de 1964 teve como principal apelo algo que 

também motivara a política desenvolvimentista: o progresso econômico do país.  

A ditadura representou um período paradoxal no campo educacional. Ao passo que 

houve uma considerável ampliação de vagas, também começou um intenso controle das atividades 

acadêmicas, com a finalidade de repreender qualquer ato que fosse de encontro aos interesses 

governamentais. (SAMPAIO, 1991).  

                                                                                                                                                                                               

Fora, Pará, Paraíba, Santa Maria, Fluminense, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, 

Amazonas, Brasília, Rural do Rio de Janeiro.   
2
 Disponível em: http://unb2.unb.br/sobre/principais_capitulos/criacao. Acesso em: 29 jun. 2017 

http://unb2.unb.br/sobre/principais_capitulos/criacao
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Na educação superior, o principal legado deixado pelo regime militar foi a Reforma da 

Educação Superior, instituída pela lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968. Ainda de acordo com 

Sampaio (1991), estão entre os principais pontos dessa reforma: a abolição da cátedra e 

institucionalização dos departamentos; divisão do currículo nas etapas básica e profissionalizante; 

implantação do sistema de créditos e semestralidade nos cursos.  

Na prática, a implantação dessa reforma não saiu como na sua proposta original e a tão 

defendida autonomia das universidades não aconteceu. Para Saviani (2008), apesar da abolição da 

cátedra ter representado um importante ganho na valorização ao mérito, a departamentalização, o 

sistema de créditos e a semestralidade fragilizaram a qualidade do ensino, uma vez que as turmas 

tornaram-se mais numerosas e houve diminuição de tempo na disciplina. Com isso, já não havia 

como realizar um acompanhamento sistemático do docente em relação ao aluno e, 

consequentemente, perceber e intervir nas suas eventuais dificuldades.  

Um outro marco legal neste período foi a aprovação da Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, que instituiu a profissionalização compulsória do ensino de segundo grau. Embora a lei 

não aborde diretamente o ensino superior, os desdobramentos dela exerceram um efeito direto 

nele, pois refletiu na sua demanda em potencial. Ao abordar o problema tratado pelo Relatório 

Meira Matos e pelo Grupo de Trabalho da Reforma Universitária, Romanelli (1995) destaca que,  

 

Como o aspecto mais evidente da crise na Universidade era representado pelo aumento 

constante dos excedentes dos exames vestibulares e pela pressão por mais vagas, a 

reformulação do ensino médio se configurava ante os membros dessas duas comissões 

como uma forma de conter a demanda em limites mais estreitos. E eles entenderam que 

isso só seria possível na medida em que aquele grau do ensino fosse capaz de proporcionar 

uma formação profissional. Uma vez adquirida uma profissão, antes de ingressar na 

Universidade, o candidato em potencial a ela ingressaria na força de trabalho e se 

despreocuparia de continuar lutando pela aquisição de uma profissão que, na maioria dos 

casos, só era obtida através do curso superior (ROMANELLI, 1995: p. 234).  

 

O resultado dessa política não foi efetivo, como aponta relatório do INEP apresentado 

na XVIII Reunião Conjunta do Conselho Federal de Educação com os Conselhos Estaduais de 

Educação. Com base em estudos acadêmicos realizados em diferentes regiões do país, esse 

relatório (INEP, 1982) sintetiza como as principais causas para a não efetividade da lei:  
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 A profissionalização ficou restrita às instituições que tinham estrutura 

profissionalizante antes da lei; 

 Os Estados ainda mantinham escolas com caráter acadêmico;  

  A preferência de cursos estava voltada para as habilitações de baixo custo, 

como magistério, contabilidade e secretariado, sem atender necessariamente as 

expectativas de mercado e perfil dos alunos; 

 A oferta da habilitação profissionalizante não diminuiu a demanda para os 

vestibulares; 

 O crescimento do ensino de segundo grau ocorria mais nos cursos de formação 

geral do que profissional; 

 A maioria do público discente não manifestava interesse em obter uma 

profissão, mas de poder prosseguir com os estudos; 

 A maioria dos egressos não atuava na habilitação adquirida.  

Dada essa conjuntura, a demanda pelo ensino superior continuava crescente. Em 

resposta às contínuas reivindicações do movimento estudantil, houve um resultado positivo: entre 

os anos de 1968 e 1975, foram criadas 27 universidades: 17 públicas e 10 de natureza privada. Em 

meados da década de 80, o total de Instituições de Ensino Superior já somavam mais 882 unidades, 

sendo que destas apenas 200 eram públicas (SILVA, 2001).  

Pode-se considerar que o marco de expansão do ensino superior privado no Brasil se 

deu justamente durante a era militar. Visando atender a demanda reprimida, aos interesses do 

empresariado e aos de desonerar o setor público de grandes investimentos, incentivar a iniciativa 

privada foi uma alternativa bastante oportuna (CUNHA, 2014).  

A crise do petróleo desencadeou um processo de desestabilização da economia, 

principalmente na década de 80. Além disso, com a pressão dos movimentos impulsionados por 

trabalhadores, intelectuais e estudantes, tornavam-se cada vez mais crescentes as reivindicações 

pela retomada da democracia. Assim, começava-se a exaurir o regime militar. 

Houve uma refração do crescimento da educação superior, tanto no setor público 

quanto no privado, em virtude da crise econômica (MARQUES, 2013). Nos últimos anos da 
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ditatura, conforme apontado por Silva (2001, p. 272): “o número de matrículas foi 1.377.286 em 

1980 e 1.367.609 em 1985, chegando a 1.518.904 em 1989, um crescimento inferior ao da 

população”.  

O fim do regime militar foi marcado pelo fim do “milagre econômico”, mas também 

por um intenso manifesto popular, que culminou com a campanha pelas “Diretas Já!”. Milhares de 

pessoas foram às ruas para exigir o voto direto como condição para a eleição presidencial. Essa 

reinvindicação só foi atendida após da promulgação da Constituição de 1988, durante o período 

que se caracterizou como a Nova República.  

  

2.1.7 Da Nova República à Contemporaneidade  

 

A Nova República teve seu início em março de 1985, em meio a uma conturbada luta 

de controle inflacionário, com uma economia interna comprometida e um paliativo de 

refinanciamento das dívidas com capital externo, que resultara em um desarranjo ainda maior. Na 

tentativa de equilibrar a inflação, diversos planos econômicos – Cruzado (1986), Bresser (1987), 

Verão (1989) – entraram em vigor, mas sem sucesso a longo prazo (MENDONÇA; FONTES, 

2006).  

De acordo com Silva (2001), a década de 80 foi uma “década perdida” no que diz 

respeito a investimentos para a educação superior. O destaque maior nessa década foi a 

promulgação da nova Constituição da República, em 1988, que inovou em relação às demais 

principalmente na ampliação dos direitos trabalhistas, sociais e das liberdades individuais, 

abolindo de vez com censura.  

No que diz respeito à educação superior, há uma breve menção em seu artigo 207, o 

qual prevê a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 

bem como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Apenas na década de 90, com a 

promulgação da Lei nº 9.394/96, que trouxe novas Diretrizes e Bases da Educação, é essa 

autonomia melhor regulamentada.  

Uma outra conquista da democracia foram as eleições diretas para presidente, em 1989, 

que teve como candidato eleito Fernando Collor de Melo. Com a promessa de modernização da 
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economia, o novo presidente implantou um polêmico plano de ajuste fiscal para combater a 

inflação, mas que não se sustentou por muito tempo.  

 
Tratava-se, em suma, de um programa neoliberal privatizante, calcado nos mais sólidos – 

e autoritários – princípios da teoria monetarista convencional. Conquanto louvado por 

quase todos os setores sociais organizados, em face de seu caráter de combate emergencial 

a uma inflação de 80% mensal, o Plano Collor não demorou a apresentar suas 

inconsistências estruturais. A primeira delas era a flagrante contradição entre seu discurso 

“messiânico” vazio e as condições objetivas da sociedade. Os instrumentos de viabilização 

do plano – as ditas medidas provisórias – teriam gravíssimas repercussões sobre o 

processo político, uma vez que reinstauravam procedimentos de tipo fascista. Um eventual 

fracasso do programa incorreria, pois, em inevitável e inaudita crise institucional, o que de 

fato ocorreu (MENDONÇA; FONTES, 2006: p. 85).  

 

Diante da insustentabilidade do Plano Collor e dos escândalos de corrupção, milhares 

de pessoas tomaram as ruas defendendo o impeachment de Fernando Collor, que se viu obrigado a 

renunciar para evitar que o processo contra ele fosse concluído. Assim, seu vice, Itamar Franco, 

assume a presidência da república em 1993.  

Em seu curto tempo como presidente, ganhou destaque ao implantar o Plano Real, 

apresentado pelo então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano funcionou e foi 

responsável pelo controle da inflação e estabilização da economia, o que contribuiu para garantir a 

eleição e reeleição de FHC no octênio 1994-2002.  

Na década de 90, com a retomada do crescimento econômico, houve também uma 

maior procura por formação superior. Como corrobora Martins (2000), isso também foi 

consequência da contínua expansão do ensino médio e de adultos já inseridos no mercado de 

trabalho que buscavam oportunidade de crescer na carreira. O reflexo do crescimento nos cursos 

de graduação se deu principalmente nas instituições privadas.  

A aprovação do Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, deu uma nova configuração 

para o formato das instituições de ensino superior, que podiam ser: universidades; centros 

universitários; faculdades integradas; faculdades, institutos superiores ou escolas superiores. 

Segundo Cunha (2004), na prática, não havia distinção entre faculdades, institutos e escolas: os 

termos acabavam sendo usado arbitrariamente. Os centros universitários foram a grande inovação, 

pois receberam autonomia para criar, organizar e extinguir cursos, mas sem a obrigatoriedade de 

atividades de pesquisa e extensão como numa universidade.  
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Não é à toa que esses centros alcançaram uma rápida ampliação, como destaca Cunha (2003, p. 

55): “o dinamismo do setor privado expressou-se, igualmente, na categoria centros universitários, que não 

existiam em 1995 e já eram 66 em 2001, dos quais apenas dois públicos”. Esses centros já concentravam 

11% das matrículas superiores, como se pode observar no Quadro 01.  

 

Quadro 01 – Número de instituições e de estudantes no ensino superior (graduação), segundo 

tipo e dependência administrativa – Brasil, 2001. 

  

INSTITUIÇÕES / 

ESTUDANTES   
TOTAL 

INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS 

INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS 

Instituições     

Universidades  156 71 85 

Centros universitários  66 2 64 

Federações  99 2 97 

Faculdades isoladas  1.036 82 954 

Centr. Educ. Tecnol. 34 26 8 

TOTAL  1.391 183 1.208 

Estudantes (mil)    

Universidades  1.956,5 816,9 1.139,6 

Centros Universitários  338,3 5,8 332,5 

Federações  166,2 5,1 161,1 

Faculdades Isoladas  538,3 80,6 457,7 

Centr. Educ. Tecnol. 31,5 30,8 0,7 

TOTAL 3.030,8 939,2 2.091,6 

Fonte: CUNHA (2003).  

 

Os Centros de Educação Tecnológica foram aumentando ao longo da década de 90 e 

em 2001 já somavam 34 unidades, com predominância do setor público, contendo quase 100% das 

matrículas. As 26 instituições públicas decorreram do processo de transformação das Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s. Esses centros 

ofereciam prioritariamente cursos superiores tecnológicos, com uma duração menor e que, 

portanto, permitiam entrar mais cedo para o mercado de trabalho.  

Conforme demonstrado no Quadro 01, em 2001 as universidades públicas já 

apresentavam um número menor que as privadas: 71 versus 85. Em 1994, as universidades 
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privadas eram 63 (CUNHA, 2003). Em 7 (sete) anos houve um aumento de 26%, o que revela um 

crescimento acelerado para o ensino superior privado.  

De forma geral, seja através das universidades, faculdades ou centros universitários, 

em 2001 o setor privado já era responsável por assumir a maior parte de demanda discente na 

graduação, apresentando um número seis vezes maior de instituições e mais que o dobro de alunos 

matriculados. As políticas de incentivo ao setor privado, como financiamento estudantil e 

legislação mais flexível para abertura de cursos, estavam alinhadas com a proposta de reforma 

administrativa nas universidades.  

Para o governo FHC, havia desperdício de recursos na educação superior, pois 

apresentava um consumo de 70 a 80% do orçamento do MEC e atendia apenas a 22% de 

estudantes de graduação. Segundo Cunha (2003; p.39), a chamada revolução administrativa 

buscava “a administração mais racional dos recursos e a utilização da capacidade ociosa, visando a 

generalizar os cursos noturnos e aumentar as matrículas, sem despesas adicionais”. Na prática, 

houve uma considerável redução nos investimentos de manutenção e ampliação das instituições 

federais e uma severa compressão salarial aos servidores de carreira como forma de diminuir a 

fração orçamentária destinada a educação superior.  

Se para a educação superior pública os anos 90 não se mostraram promissores, para a 

educação básica o saldo foi mais positivo. Com a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação ocorreram mudanças que favoreçam a expansão dessa rede de ensino, como a destinação 

de no mínimo 18% dos impostos arrecadados pela União e 25% nos arrecadados na esfera estadual 

para manutenção e desenvolvimento do ensino público, a criação do Fundo de Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental – FUNDEF – e a garantia da gratuidade e obrigatoriedade do ensino médio 

progressivamente, que se concretizou com Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB – no ano de 2007.  

Essa última exerceu importante influência quanto à necessidade de fomentar políticas 

públicas para a expansão da educação superior. Para Dias Sobrinho (2010, p. 1233): “dado o baixo 

poder aquisitivo da maioria da população, é indispensável que a expansão se dê mais intensamente 

pelo sistema público”. Uma vez que o ensino básico da rede pública forma a maior demanda de 

egressos do ensino médio e volta sua atenção também para o aspecto da qualidade, o ensino 

superior começa a ter um perfil de demanda reprimida diferenciado.  
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Apesar de não serem contemporâneas, as discussões acerca do processo de 

democratização da educação superior ganharam mais projeção durante a gestão de Luiz Inácio 

Lula da Silva, a partir do ano de 2003 (PIZZIO, 2015). De acordo com relatório da Secretaria de 

Educação Superior referente (SESu): a democratização e expansão da educação superior no país 

2003 – 2014, 

O processo de democratização compreende reverter o quadro no qual ir à universidade é 

opção reservada às elites. A definição de um projeto para a educação superior deve 

entender esta como bem público, destinada a todos indistintamente, inserida no campo dos 

direitos sociais básicos, tratada como prioridade da sociedade brasileira, sendo que a 

universidade deve ser a expressão de uma sociedade democrática e multicultural, em que 

se cultiva a liberdade, a solidariedade e o respeito às diferenças. (BRASIL, 2008: p. 19).  

 

Nessa perspectiva, foi elaborado um plano para desenvolvimento da educação superior 

no país, que contemplava criação e ampliação de programas para promover e democratizar o 

acesso. Destacam-se: o Programa Universidade para Todos (PROUNI), a Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica instituída através do Institutos Federais de Educação, o Sistema de Seleção Unificado 

(SISU) e a Lei de Cotas para ingresso nas IES Federais, que serão discutidas a seguir.  

 

2.2 Políticas públicas de expansão e acesso  

 

O ensino superior no Brasil tem logrado bons resultados no que diz respeito a 

oportunidade de acesso. Crescimento econômico, surgimento de novos nichos no mercado de 

trabalho, melhor distribuição de renda e investimentos em educação básica são fatores que 

contribuem para demandar um perfil em potencial cada vez maior para esse nível de ensino.  

Visando garantir o direito constitucional de acesso à educação, ao tempo em que 

assume o compromisso previsto no Plano Nacional de Educação para assegurar até 33% de taxa 

líquida de jovens na faixa-etária de 18-24 anos no ensino superior, o Governo Federal adotou 

políticas públicas para ampliar e democratizar o acesso.  

Podemos considerar como marcos legislativos na implantação dessas políticas: a 

ampliação do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), a criação do Programa Universidade 
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para Todos (PROUNI), a implantação do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), o sancionamento da Lei das Cotas, que promoveu uma mudança 

no processo seletivo Enem/Sisu, e a ampliação da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, 

através dos Institutos Federais de Educação.  

 

2.2.1 Programa de Financiamento Estudantil – FIES 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil foi criado pela lei 10. 260, em 2001, com o 

objetivo de atender a candidatos que pleiteiam vaga em Instituição de Ensino Superior privada, 

com boa avaliação de cursos pelo MEC. 

Após o governo vigente considerar demasiados os investimentos nas universidades 

públicas, paulatinamente os recursos direcionados para a educação superior foram sendo 

reduzidos, com a alegação de que essas instituições deveriam prover a maior parte de seus recursos 

através da prestação de serviços, atuando como organizações sociais. Cada vez mais as atividades 

de ensino eram vinculadas às lógicas de mercado (PIZZIO, 2015).  

 A proposta para implantação do Fies veio como um paliativo, visando atenuar a 

considerável redução de vagas nas IES públicas. Ainda em 2001, o setor privado respondia por 

69% das matrículas em Instituições de Ensino Superior, compreendidas dentre elas as 

universidades, centros universitários, federações, faculdades isoladas e centros de educação 

tecnológica (CUNHA, 2003).  

De acordo com relatório publicado no portal do MEC, no encerramento do ano de 

2003, 276.163 estudantes foram beneficiados. Destes, apenas 4.296 conseguiram liquidar seus 

contratos (BRASIL.MEC, 2003). Esse dado chama a atenção para o fato de que criar um sistema 

de financiamento para o ensino superior não necessariamente vai impactar em democratização.  

A esse respeito, Pinto (2004) já alertara afirmando que o FIES, além de atender em 

maior proporção alunos que estão em cursos socialmente elitizados, como medicina, odontologia e 

direito, quando destinado realmente aos candidatos com menor poder aquisitivo, acaba gerando 

uma dívida no final do curso que resulta na transferência de fundos perdidos do setor público para 

o privado, pois, na maioria das vezes, o estudante não tem como honrar com o pagamento.  
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No ano de 2016, o FIES concedeu um total de 250.279 bolsas, utilizando como critério 

de seleção exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dentre os 

critérios de seleção estão: notas a partir do ano de 2010 com pontuação superior a 450 nas questões 

objetivas e na redação diferente de zero; renda familiar de até 2,5 salários mínimos por pessoa. 

(BRASIL, 2016).  

 

2.2.2 Programa Universidade para Todos – PROUNI  

 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi instituído pela Lei nº 11.096, em 

13 de janeiro de 2005, destinado a atender candidatos ao Ensino Superior em instituições privadas, 

através da concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais. Assim como no FIES, o critério de 

seleção utilizado pelas IES é a nota obtida no Enem. (BRASIL.MEC, 2016b). 

Outra característica desse programa é ser voltado para estudantes egressos de escolas 

públicas, ou que cursaram em escolas particulares com bolsa integral, com renda per capita de até 

três salários mínimos. Para alunos com bolsa parcial, há a possibilidade de contemplar a outra 

parte pelo FIES.   

O Prouni foi concebido como parte de um pacote de medidas para alavancar o acesso 

ao Ensino Superior, buscando atender à meta do Plano Nacional de Educação, no qual está previsto 

que ao menos 33% de jovens na faixa-etária de 18-24 anos deverão estar matriculados nesse nível 

de ensino. O Gráfico 01 apresenta a evolução do quantitativo de bolsas integrais e parciais 

concedidas para o Ceará no período de 2006 a 2016.  
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Gráfico 01 – Bolsas Prouni no Ceará – 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: BRASIL.MEC (2016 b)  

 

Conforme demonstrado no Gráfico 01, houve predominância da concessão de bolsas 

integrais do Prouni no Estado do Ceará em relação às parciais, desde o início do programa. Outro 

ponto que se destaca é que o quantitativo de bolsas parciais ofertadas manteve-se constante durante 

uma década, mas nos anos de 2015 e 2016 houve um aumento médio superior a 170% para as 

integrais e de 300% para as parciais comparando ao ano de 2015.  

Num estudo publicado um ano após a implantação do programa, Catani, Hey e Giolioli 

(2006), apontam que o Prouni sofreu modificações entre o projeto original e a lei que foi 

sancionada que descaracterizaram a sua essência social. As IES privadas lograram de muitos 

incentivos por parte do governo, mas não ofereceram uma contrapartida satisfatória, realizando o 

acompanhamento necessário e prestando contas do que estava sendo investido.  
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2.2.3 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

– REUNI  

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI – foi instituído pelo Decreto 6.096, de 27 de abril de 2007. Integra um conjunto 

de ações presente no Plano Nacional de Educação – PNE, com o objetivo de promover a expansão 

do acesso ao ensino superior, bem como estimular a permanência.  

A implantação do Reuni foi contemporânea à vigência da gestão de Luiz Inácio Lula 

da Silva. Entre outros compromissos de campanha, o então presidente assumiu como marca de 

governo o combate às desigualdades. Para atingir resultados na área social, como o combate à 

pobreza, geração de mais empregos, promoção da cidadania, necessariamente haveria que se 

planejar reformas nos sistemas educacionais.  

Nesta perspectiva, o Plano de Desenvolvimento de Educação – PDE – previa que a 

educação superior deveria ter como princípios norteadores:  

 

 Expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de 

jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional;  

 Garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é preciso fazê-lo com 

qualidade;  

 Promoção de inclusão social pela educação, minorando nosso histórico de 

desperdício de talentos, considerando que dispomos comprovadamente de 

significativo contingente de jovens competentes e criativos que têm sido 

sistematicamente excluídos por um filtro de natureza econômica;  

 Ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade seja acessível às 

regiões mais remotas do País; 

 Desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação superior, seja 

enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados, seja como 

peça imprescindível na produção científico-tecnológica, elemento-chave da 

integração e da formação da Nação.   (BRASIL: [2013?], p. 26).  

 

Dessa maneira, o Reuni veio como uma das respostas ao levantamento realizado pela 

equipe de governo para traçar os rumos de investimento na educação superior, que juntamente às 

demais iniciativas, como Prouni, e expansão da Rede Federal, buscavam diminuir a lacuna que 
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existia na oferta de vagas nas IES públicas. No caso do Prouni, embora fosse destinado às IES 

privadas, mas não deixava de ser um investimento público na formação superior.  

A concepção do Reuni, então, foi alicerçada em seis diretrizes, voltadas para o 

desenvolvimento de ações com foco na redução das taxas de evasão, ampliação da mobilidade 

estudantil, revisão da estrutura acadêmica, diversificação das modalidades de graduação, 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil e articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica.  

A adesão tem a previsão legal de ser voluntária e solicitada a qualquer tempo, mediante 

a apresentação do plano de reestruturação – com a estratégia e as etapas para a realização dos 

objetivos previstos no escopo do programa – e a estimativa de recursos adicionais necessários ao 

cumprimento das metas fixadas pela instituição, também em atendimento aos objetivos, 

vinculando o progressivo incremento orçamentário às etapas previstas no plano. 

De acordo com o relatório de avaliação do primeiro ano após a implantação do 

programa, das 54 universidades federais, 53 aderiram ao Reuni. Dentre as ações que compunham 

as propostas elaboradas pelas universidades, merece destaque a ênfase ao processo de 

interiorização dos campi. Entre 2003 e 2009 foram criados 104 novos campi, que somados aos 151 

já existentes passaram a atender 235 municípios (BRASIL.MEC, 2009).  

 

O desenvolvimento de uma região está diretamente ligado aos investimentos locais. O 

incentivo à educação, principalmente superior, leva ao local de implantação um 

crescimento acelerado. Esse processo rápido ocorre pela necessidade de o meio se adequar 

à nova realidade local, resultando no desenvolvimento por conta do aumento da demanda 

de docentes, técnicos e discentes no local. Ao mesmo tempo, os egressos do ensino médio 

sem opções de educação superior em sua região tendem a migrar, muitas vezes em caráter 

definitivo, para locais onde a oferta é mais ampla e diversificada. A região abandonada 

perde a oportunidade de fixar profissionais altamente qualificados e os estudantes sem 

condições financeiras de migrar para regiões mais propícias perdem a oportunidade de se 

qualificar (BRASIL.MEC, [2015?]: p. 20).  

 

 

Dessa forma, um dos pilares da expansão foi promover um acesso mais equitativo, 

chegando a um número maior de municípios e, consequentemente, garantindo tanto o atendimento 

da demanda que não teria como se deslocar até grandes centros em busca de formação como o 

fortalecimento dos arranjos produtivos locais, estimulando o desenvolvimento profissional da 

região e possibilitando a criação de novas oportunidades de mercado. 
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No caso da Universidade Federal do Ceará, o processo de interiorização já iniciara 

antes mesmo da implantação do Reuni, fazendo-se presente nos municípios de Barbalha e Sobral 

com o curso de Medicina em 2001. Conforme estudo realizado por Andriola e Suliano (2015), 

acerca dos impactos da interiorização da Universidade Federal, o resultado desse processo 

apresenta um balanço positivo. 

De acordo com os resultados apontados, destacam-se como principais aspectos, na 

perspectiva dos moradores locais, docentes e discentes: acesso a novas formas de qualificação 

profissional de nível superior; acesso a uma universidade pública e de qualidade; geração de mais 

postos de trabalho; maior crescimento econômico da região; aprendizagens substantivas para o 

exercício profissional; aumento da motivação para o estudo; e amadurecimento pessoal e 

crescimento intelectual.  

No entanto, apesar dos expressivos números de crescimento, há contrapontos em 

relação à implantação do programa. Para Araújo e Pinheiro (2010), tratando-se de um programa 

com prazo determinado para execução, sua eficiência pode ficar comprometida, uma vez que pode 

não haver tempo hábil para que a cultura burocrática ceda lugar a uma cultura de resultados.  

Outra crítica ao programa diz respeito à busca pela qualidade, pois na visão de alguns 

pesquisadores, há uma preocupação muito maior em massificar do que de fato democratizar. 

Evidenciam que a preocupação em cumprir a meta estabelecida em termos quantitativos está se 

sobressaindo ao princípio da formação holística do indivíduo (DIAS SOBRINHO, 2012; LIMA, 

2013; DUBET, 2015; SGUISSARDI, 2015).  

De maneira geral, não se pode negar que o Reuni exerceu um papel importante no 

processo de expansão do ensino superior, colaborando para erguer um dos pilares da 

democratização, que é o acesso. Obviamente, o programa por si só não pode ser considerado como 

a panaceia para o sucesso acadêmico, mas ter viabilizado a inserção de milhares de jovens na 

universidade pública certamente foi um importante legado.  
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2.2.4 Lei de Cotas para ingresso nas Universidades Federais e Institutos Federais 

 

A lei 12.711, mais conhecida como a “Lei de Cotas”, foi implantada em 29 de agosto 

de 2012 com o objetivo de regulamentar o ingresso nas universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível médio em no mínimo 50% para alunos que tenham cursado 

integralmente em escolas públicas o ensino fundamental, para acesso aos cursos de nível técnico, e 

ensino médio, para acesso aos de nível superior (BRASIL, 2012). 

Vale resssaltar que, apesar da lei ter sido aprovada em 2012, as discussões acerca da 

adoção de ações afirmativas nas instituições de ensino superior já estavam em cena desde a década 

de 90 e, a partir do ano 2002, algumas IES já adotavam a política da reserva de vagas. Segundo o 

estudo realizado por Daflon; Feres Júnior e Campos (2013), destacaram-se na vanguarda desse 

processo tanto instituições no âmbito federal quanto no estadual e, proporcionalmente, a região 

Norte do país, em que todas as IES declararam possuir algum tipo de ação afirmativa, conforme 

exposto no Gráfico 02.    

 

Gráfico 02 – Universidades com ações afirmativas no período 2002 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daflon; Feres Júnior; Campos (2013).  
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Ainda de acordo com os autores, o perfil de beneficiários adotados pelas universidades 

que já lançavam mão da reserva de vagas, entre os anos 2002 e 2010, estava voltado 

majoritariamente para candidatos egressos de escolas públicas, seguido pelo critério de raça – 

pretos, pardos e indígenas.  

As motivações para implantar – ou não – cotas renderam várias discussões, com prós e 

contras acerca dos seus impactos. De acordo com Osório (2009), havia evidências estatísticas que 

tornavam coerente a adoção de critérios diferenciados de acesso para o ensino superior, que não 

deviam ser puramente sociais ou raciais, mas simultâneos. O autor ainda faz um adendo no sentido 

de que estabelecer cotas é um paliativo rudimentar, porém, ainda assim oferece mais oportunidade 

de igualdade no acesso do que não adotá-las.  

Para Leite (2011, p.24), as políticas de ações afirmativas “se colocam no âmbito da 

elevação da autoestima, considerando uma subjetividade “rasa”, sem trabalhar as condições 

objetivas concretas que a engendram”. Dessa forma, a autora ressalta que esse mecanismo não 

consegue fortalecer uma luta de classe, mas corroborar com a fragmentação da coletividade em 

detrimento de grupos individuais.  

Já na visão de Daflon, Feres Junior e Campos (2013), as políticas de ações afirmativas 

contribuem de forma positiva tanto na perspectiva de mitigar quanto na de prevenir a segregação, 

não apenas de indivíduos como de coletividades mais vulneráveis. Corrobora com esse 

pensamento Piovesan (2008, p. 894), ao afirmar que “o impacto das cotas não seria apenas 

reduzido ao binômio inclusão/exclusão, mas também permitiria o alcance de um objetivo louvável 

e legítimo no plano acadêmico – que é a riqueza decorrente da diversidade”.  

Após a aprovação da lei de cotas, o processo de seleção Enem / Sisu foi modificado, 

pois os candidatos passaram a concorrer de forma diferenciada, optando no ato de inscrição pela 

reserva de vaga para a qual consideram atender ao perfil. O quantitativo de vagas passou a ser 

estipulado de acordo com o a estrutura da Figura 02.  
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TOTAL DE 

VAGAS 

50% PARA CANDIDATOS 

ORIUNDOS DE ESCOLA 

PÚBLICA 

50% PARA AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

50% para candidatos autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas, em 

proporção no mínimo igual a do 

último censo do IBGE para o Estado.  

50% para candidatos com 

renda igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio per 

capita.  

Figura 02 – Estrutura da reserva de vagas  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          Fonte: elaborado pela autora.  

 

Partindo do princípio de universidade enquanto ambiente de pluralidade, é salutar que 

o seu sistema de ingresso viabilize oportunidades para um acesso mais equitativo. Ao passo que 

candidatos oriundos de classe com menor poder aquisitivo e de grupos raciais historicamente 

discriminados ascendem ao nível superior, a tendência é que haja uma diminuição na desigualdade 

a médio e longo prazo (MONT’ALVÃO NETO, 2014).  

Em convergência com esse pensamento, Ristoff (2013, p. 47) assevera que: “a primeira 

grande responsabilidade social da educação superior, portanto, está associada ao acesso igualitário 

a todos e não apenas a alguns poucos”. Assim, o mérito individual não pode ser usado como 

critério absoluto para prover o ingresso nas IES públicas, pois diante dos diferentes estratos sociais 

que temos colabora para a manutenção de um acesso restrito e fomento às desigualdades.  

É perceptível que não há consenso acerca dos benefícios sociais promovidos pela 

implantação da política de cotas nas universidades federais e institutos federais. Até o momento, 

ainda não houve avaliação de iniciativa do Ministério da Educação dos resultados dessa política. 

Possivelmente, visando obter informações mais precisas para uma eventual tomada de decisão do 

governo, na alteração realizada em 28 de dezembro de 2016, em seu artigo 7º, já está previsto que 

após 10 anos da aprovação da lei de cotas, será promovida uma revisão especial do programa 

(BRASIL, 2012).   
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2.2.5 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica  

 

A estrutura da Rede Federal sofreu uma demarcação histórica importante após a Lei 

11.892 / 2008, que criou os Institutos Federais de Educação. Porém, a aprovação da referida lei foi 

precedida de um percurso com muitas mudanças nas políticas de Educação Profissional e 

Tecnológica – EPT, reflexo do contexto político e econômico de cada época.  

O princípio da EPT no Brasil remete ao início do século XX, no ano de 1909, sob a 

denominação de Escola de Aprendizes e Artífices, durante o governo de Nilo Peçanha. 

Posteriormente, a estrutura foi sofrendo alterações juntamente com suas nomenclaturas: Liceus 

Industriais, Escolas Técnicas, CEFET’s e, por último, Institutos Federais.  

Até o final de 2008, a Rede Federal – estava estruturada da seguinte forma: 1 

Universidade Tecnológica Federal; 1 Escola Técnica Federal; 32 Escolas Vinculadas; 36 Escolas 

Agrotécnicas; 33 CEFET’s, estes com 58 unidades descentralizadas, as chamadas UNED’s 

(BUENO, 2015).  

Quando o Ministério da Educação colocou em discussão a possível adesão dessas 

unidades ao novo modelo traçado para a Rede, com as diretrizes previstas no Decreto nº 

6.095/2007, a proposta não foi bem recebida por todos, principalmente por parte das Escolas 

Agrotécnicas. Essas unidades ficaram reticentes acerca dos benefícios reais em aderir à nova 

estrutura e questionaram tal preocupação através de uma contraposta encaminhada ao MEC.  

 

Os principais argumentos contrários à transformação em IFET passaram por questões 

ligadas: a) ao tempo de criação de cada instituição e sua história; b) à finalidade 

profissional; c) à necessidade de qualificação de jovens, adultos e trabalhadores rurais. 

Havia o temor da perda de identidade das escolas que sempre tiveram a formação 

profissional de nível médio como objeto principal. Foi destacado, também, o papel 

estratégico das EAFs no desenvolvimento rural dos diferentes estados da federação, que se 

dedicam a oferecer educação agrícola em um país com área territorial tão extensa e 

vocação inata para a agricultura. (OTRANTO, 2010: p. 92).  

 

A exposição de motivos que rechaçava a proposta de integrar a Rede dos Institutos 

Federais – IFET’s – sem um maior tempo hábil para avaliar os impactos não foi suficiente para 

sustar a pressão governamental em aceitar a oferta. Dessa forma, as Escolas Agrotécnicas viram-se 
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“obrigadas” a fazer parte do novo modelo, ante a possibilidade de sucumbirem no que concerne à 

percepção de recursos e ampliação do capital humano.  

As Escolas Vinculadas (EV) às Universidades Federais tinham como expertise apenas 

a oferta de cursos de ensino médio-técnico e não se constituíam autarquias. O posicionamento das 

EV em relação a fazer parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ficou 

dividido. As razões para o impasse se deram, paradoxalmente, em torno do mesmo motivo: a 

autonomia.   

Para parte dos que compunham as EV, integrar a Rede Federal possibilitaria a abertura 

de cursos superiores, uma vez que com a estrutura ligada às universidades essa prerrogativa 

pertencia a elas. No entanto, para um outro grupo, desvincular-se da universidade para integrar-se 

a um Instituto Federal ia representar perda da autonomia, pois a previsão era de um IF por estado 

ou região de médio porte. Assim, a sede possivelmente seria nas capitais, em escolas com maior 

estrutura (OTRANTO, 2010). 

Como as Escolas Vinculadas situavam-se geralmente no interior, teriam poucas 

chances de ser sede, algo que desanimou parte do grupo em mudar a instituição de subordinação, 

mas não de ter autonomia de fato. Diante disso, a maioria das EV’s optou por não aderir ao novo 

sistema. Das 32 existentes, 24 preferiram continuar vinculadas às universidades (BUENO, 2015).   

No que diz respeito aos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s, a 

recepção da proposta de mudança foi encarada de forma mais positiva, pois enxergaram nesse 

redesenho da RFEPT uma oportunidade de conseguir alçar o status de Universidade Tecnológica, 

consequentemente, mais reconhecimento e investimentos.  

No entanto, essa expectativa tornou-se frustrada. O único CEFET no Brasil que 

conseguiu transformar-se em Universidade Tecnológica foi o do Paraná. Aos demais, coube optar 

entre continuar com a estrutura de CEFET ou integrar a Rede Federal. Os CEFET’s de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, contemporâneos ao do Paraná e que ansiavam também pelo status de 

universidade, não aceitaram.   

Os demais CEFET’s, apesar do impasse, findaram aceitando. Houve ainda muita 

repercussão na fase de transição, principalmente em tentar compreender qual seria de fato a 

identidade de um Instituto Federal de Educação. De acordo com Pacheco, Pereira & Domingos 

Sobrinho (2010, p. 79), os Institutos Federais, em sua concepção jurídico-institucional, buscam 



49 

 

“distinguir-se da universidade clássica (embora nela se inspirem), assumindo uma forma híbrida 

entre Universidade e Cefet e representando, por isso mesmo, uma desafiadora novidade para a 

educação brasileira”.  

Essa “desafiadora novidade”, assim como o Reuni, também foi uma das ações 

integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, como forma de alavancar a 

expansão do ensino superior em todo território nacional, com ênfase voltada principalmente para a 

educação profissional, tecnológica e formação de professores.  

A proposta de expansão foi audaciosa e pode ser considerada a maior em termos de 

abrangência. A promessa de ampliação estava refletida no próprio slogan da política “uma escola 

técnica em cada cidade-polo do país”. Para tanto, foram levadas em consideração cinco dimensões 

que definiriam a escolha da cidade-polo: distribuição territorial, cobertura do maior número 

possível de mesorregiões, sintonia com arranjos produtivos locais, aproveitamento de 

infraestruturas físicas existentes, identificação de potenciais parcerias (BRASIL.MEC, 2016a).   

Dessa forma, em de 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº 11.892, estavam 

criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que, somando-se à Universidade 

Tecnológica do Paraná, aos CEFET’s do Rio de Janeiro e Minas Gerais, às Escolas Vinculadas às 

Universidades Federais e ao Colégio Pedro Segundo, passaram a formar a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ampliando, assim, o acesso à educação superior, 

como se pode observar no Gráfico 03.  

Gráfico 03 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 

Em unidades 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BRASIL.MEC (2016a)  
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Apesar do início da Rede Federal estar demarcado no ano de 1909, com a implantação 

das Escolas de Aprendizes e Artífices, a expansão da oferta de ensino superior começou de fato a 

partir do ano 2003, com os CEFET’s em princípio e, posteriormente, com os Institutos Federais. 

De acordo com a linha do tempo apresentada no Gráfico 03, em 14 anos a Rede Federal cresceu 

460%, saindo de 140 unidades para 644.  

Os Institutos Federais contam com unidades acadêmicas distribuídas em todo território 

nacional. É a instituição com maior representatividade em cidades no interior dos estados, 

promovendo mais oportunidades de acesso e, principalmente, contribuindo com o desenvolvimento 

local. O Gráfico 04 demonstra a evolução do quantitativo de municípios atendidos entre 1909 e 

2016.  

 

Gráfico 04 - Quantidade de Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O crescimento da Rede quase que dobrou nos últimos cinco anos. Dos 5.570 

municípios brasileiros, 568 possuem um campus do Instituto Federal. Ou seja, de forma geral, 

possui uma representatividade em quase 10% dos municípios. Nos capítulos 4 (quatro) e 5 (cinco), 

veremos um panorama do ensino superior e, de maneira mais pontual, o estado da arte da expansão 

do Instituto Federal no âmbito do Estado do Ceará. 

 

 

Fonte: BRASIL.MEC (2016a) 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Partindo do princípio que o objetivo principal de uma pesquisa consiste em encontrar 

soluções para problemas através de procedimentos científicos (GIL, 2008), serão apresentados 

neste capítulo os elementos estruturais do estudo, composto pela caracterização, organização, 

coleta e tratamento dos dados adotados para execução desta pesquisa.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa   

 

Esta pesquisa busca conhecer, registrar, analisar, correlacionar variáveis, mas sem 

manipulá-las (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Nesta perspectiva de lançar um olhar na 

direção de um evento da realidade, observar características desse processo e buscar compreendê-lo 

de forma mais precisa a partir da análise de dados, tipifica-se como descritiva.   

O evento ora observado é o estado da arte da educação superior no Ceará, com ênfase 

na contribuição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará neste cenário, 

uma vez que é a instituição com maior número de campi no estado. Estando voltado para análise 

de um problema específico, envolvendo um interesse local (PRODANOV; FREITAS, 2013), este 

estudo classifica-se como de natureza aplicada.  

Numa situação em que estamos diante de uma investigação sistemática e empírica, mas 

na qual as variáveis já têm exercido seus efeitos, estamos diante de uma pesquisa ex-post-facto 

(GIL, 2008). É o caso desta pesquisa, pois a análise das variáveis envolvidas: número de 

matrículas, vagas ofertadas, municípios atendidos e áreas atendidas são constituídas de eventos 

passados, não sendo possível a intervenção direta. Quanto à abordagem, esta pesquisa está 

classificada como quantitativa, fazendo uso de dados secundários.  
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3.2 Organização da pesquisa  

 

O presente estudo está organizado em torno das dimensões: ensino superior, acesso na 

perspectiva das mesorregiões e a contribuição do Instituto Federal do Ceará para esse acesso. Para 

atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada em 2 (duas) fases.  Inicialmente foi 

realizada uma revisão bibliográfica acerca de alguns marcos históricos na evolução da educação 

superior brasileira, assim como uma discussão sobre as políticas públicas de expansão.  

Na segunda etapa foram realizados os procedimentos de análise documental, através da 

consulta de leis e documentos institucionais, e o levantamento de dados nos portais do INEP, 

IBGE e IFCE. A partir dessas informações foi elaborado o panorama da educação superior no 

Ceará na perspectiva das mesorregiões do Estado e uma síntese com os principais dados da 

expansão do IFCE no decênio 2009-2018.  

 

3.3 Coleta, tratamento e análise dos dados  

 

 Considerando abordagem quantitativa desta pesquisa e o procedimento técnico da 

análise documental, o processo de coleta dos dados ocorreu por meio de levantamento de dados 

secundários.  A base de dados que serviu como ponto de partida para as análises foi a do Censo da 

Educação Superior referente ao ano de 2016, disponibilizada no segundo semestre de 2017. 

Paralelamente, também foram consultados dados sobre a projeção de população PIB 

per capita dos municípios do Ceará referente ao ano de 2016, disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Geografia e Estatística – IBGE, para correlação de informações.  

Considerando o volume de informações presentes no Censo da Educação Superior e a 

necessidade de extrair o que mais de adequava ao objeto da pesquisa, foram selecionadas 5 (cinco) 

variáveis para compor a análise: quantidade de alunos matriculados, instituições, cursos, áreas e 

municípios atendidos.  

A partir dessas variáveis, os dados foram organizados em municípios e distribuídos por 

mesorregião, diferindo a oferta nas esferas privada e pública. Esta foi subdividida em 
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universidades federais, estaduais e institutos federais, para que seja possível analisar de forma mais 

precisa a participação de cada uma dessas esferas.   

A distribuição dos dados em mesorregiões foi realizada com base na divisão geográfica 

adotada pelo IBGE. No entanto, conforme informação divulgada pelo portal eletrônico da 

instituição
3
, em 2017 a nomenclatura de micro e mesorregiões geográficas foi alterada, passando, 

respectivamente, para Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias.  

Em virtude da referida alteração ter ocorrido após o início da pesquisa, as 

nomenclaturas, bem como as divisões geográficas das mesorregiões do Ceará, serão mantidas. 

Ademais, a política de expansão dos Institutos Federais tomou como base a divisão que estava em 

vigor no ano de 2016, viabilizando a coerência com o objeto de estudo.  

Por último, o processamento dos dados foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi 

realizado o procedimento de extração dos dados no formato de planilhas eletrônicas com as 

variáveis selecionadas para a pesquisa. Na segunda etapa, foi feita a análise dos dados com a 

utilização das técnicas de estatística descritiva, que, conforme Bittencourt (2008), leva em 

consideração a análise dos dados por meio de tabelas, gráficos e resumos numéricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Disponível em: http://web.archive.org/web/20171106152751/https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/cartas-e-

mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html. Acesso em: 15 dez. 2017.  

http://web.archive.org/web/20171106152751/https:/www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/cartas-e-mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html
http://web.archive.org/web/20171106152751/https:/www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/cartas-e-mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html
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4 PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR NO CEARÁ 

 

Neste capítulo será apresentado um panorama do ensino superior no Ceará, partindo de 

um breve histórico acerca do seu surgimento e, em seguida, o seu estado da arte na perspectiva 

mesorregional, de acordo com os dados do censo da educação superior referente ao ano de 2016, 

com a utilização de dados de matrícula, instituições, áreas e municípios atendidos.  

 

4.1 O Ensino Superior no Ceará  

 

O início da educação superior no Ceará, assim como em outras unidades da federação, 

foi demarcado pela criação de cursos que, posteriormente, aglutinaram-se para compor as 

universidades.  O surgimento desses cursos data há pouco mais de um século, o que demonstra a 

pouca atenção e fragilidade de investimentos destinados a esse nível de ensino.  

A inciativa de alguns grupos da sociedade cearense em prol do desenvolvimento de 

atividades intelectuais, antes mesmo dos primeiros cursos superiores, já demonstrava a necessidade 

dos estudos acadêmicos. Segundo Girão (1985), a cultura local já dispunha de agremiações 

voltadas para as áreas literária, científica e recreativa, tais como a Academia Francesa (1873), o 

Clube Literário (1886), a Padaria Espiritual (1892), o Centro Literário (1894), a Academia 

Cearense (1894) e o Instituto do Ceará (1887). Porém,  

 

Faltavam à mocidade sequiosa de saber os degraus de uma escalada ampla aos domínios 

da cultura superior, obrigada a ir conquistar, lá fora, a troco dos mais sérios percalços, no 

Recife, na Bahia, no Rio ou em São Paulo os diplomas de bacharel em Direito, de médico, 

de engenheiro, de agrônomo (GIRÃO; 1985: p. 421).  

 

As reivindicações tornavam-se cada vez mais constantes. A primeira conquista foi a 

Faculdade de Direito em 1903. Alguns anos depois vieram a Escola de Agronomia (1918), a 

Faculdade de Medicina (1948) e a Faculdade de Farmácia e Odontologia (1916), que foram 

aglutinadas e passaram a compor a Universidade Federal, instituída no ano de 1954 (MARTINS 

FILHO, 2004).   
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Posteriormente, no ano de 1973, foram criadas a Universidade Estadual do Ceará e a 

Universidade de Fortaleza. Assim como a Universidade Federal, a Estadual também resultou da 

junção das escolas superiores já existentes, sendo elas: a Escola de Enfermagem São Vicente de 

Paula (1943), a Escola de Serviço Social de Fortaleza (1950), a Escola de Administração do Ceará 

(1957), a Faculdade de Veterinária do Ceará (1963) e a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano 

Matos (1966), em Limoeiro do Norte (UECE, 2017).  

Durante a década de 70 houve um importante salto no desenvolvimento da economia 

cearense. A participação do setor secundário no PIB do estado saiu de 9,72% em 1979 e atingiu 

21,01% em 1975 (LIMA, 2008). Sendo o crescimento econômico um fator diretamente 

relacionado com a necessidade de formação para o capital humano, a expansão da oferta de cursos 

superiores está em sintonia com esse limiar social.  

Numa linha do tempo, pode-se perceber que a oferta de ensino superior no Ceará 

começa a despontar a partir de meados da década de 70, contanto com três universidades nas 

esferas federal, estadual e privada. Essa década foi representativa em termos de expansão de vagas 

para o país como um todo. Segundo Sampaio (1991), o número de matrículas nacional foi de 

93.902 em 1960 para 1.345.000 em 1980.  

Em 1980, o Ceará apresenta em sua estrutura político-administrativa um total de 141 

municípios e um contingente populacional 5.288.253 milhões de habitantes. No início da década 

seguinte, em 1991, já são 181 municípios e 6.366.647 milhões de habitantes (IPECE, 2008). Num 

intervalo de onze anos houve um aumento de 40 municípios e uma taxa de crescimento 

populacional de 20%.  

O crescimento demográfico representa a formação de uma demanda em potencial para 

a educação. No caso do nível superior, o reflexo seria no final da década de 90. A seguir, a Tabela 

01 traz a evolução de matrículas, vagas e inscritos no vestibular, no período de 1988 a 1998, no 

cenário nacional, regional e local.  
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Tabela 01 – Evolução do número de matrículas, vagas e inscrições no vestibular na Educação 

Superior 1988-1998 

 

 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

B
ra

si
l 

Matrículas 1.503.560 1.518..904 1.540.080 1.565.056 1.535.788 1.594.668 1.661.034 1.759.703 1.868.529 1.945.615 2.125.958 

Vagas 463.739 466.794 502.784 516.663 534.847 548.678 574.135 610.355 634.326 699.198 776.031 

Inscrições 

no 

vestibular 

1.921.878 1.818.033 1.905.498 1.985.825 1.836.859 2.029.523 2.237.023 2.653.853 2.548.077 2.711.776 2.858.016 

N
o

rd
es

te
 Matrículas 252.718 247.448 247.064 247.175 245.741 252.545 264.396 269.454 279.428 289.625 310.159 

Vagas 57.931 56.292 62.088 64.618 65.807 66.170 68.152 73.652 76.055 81.819 90.556 

Inscrições 

no 

vestibular 

359.811 285.172 304.151 328.403 279.331 320.137 358.569 457.077 429.567 421.109 474.844 

C
ea

rá
 

Matrículas 40.854 39.412 36.694 37.904 38.823 36.048 36.820 38.005 41.238 42.337 46.496 

Vagas 8.735 8.765 9.405 8.765 8.890 8.500 9.100 9.560 9.462 10.121 11.224 

Inscrições 

no 

vestibular 

57.181 56.142 42.313 52.915 42.125 46.117 58.747 66.865 75.261 68.882 78.741 

Fonte: INEP (2017) 

 

Como se pode observar na Tabela 01, a quantidade de inscritos no vestibular no Ceará 

teve um aumento de 72%, comparando-se o ano de 1988 com o de 1998. Esse aumento tornou-se 

mais nítido a partir de 1996, um reflexo do crescimento demográfico da década anterior e de um 

maior acesso da população à educação básica (NASPOLINI, 2001). Apesar de uma maior 

demanda para o ensino superior, as oportunidades de acesso não foram ampliadas, como se pode 

perceber através do número de vagas e de matrículas que não apresentou aumento substancial.     

A década de 2000 trouxe mudanças políticas, econômicas, sociais e, consequentemente 

educacionais. A educação superior passou por uma reestruturação, na qual a ampliação na oferta de 

vagas e democratização ao acesso foram premissas. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 

estabeleceu em sua meta nº 12 que a taxa bruta de matrículas na Educação Superior deveria atingir 

50% e a taxa líquida 33%, além de assegurar, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento 

público (BRASIL, 2014).  

A taxa bruta é considerada como a porcentagem de matrículas na Educação Superior 

em relação à população de 18 a 24 anos; já a taxa líquida é a porcentagem de jovens de 18 a 24 

anos na Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos. A seguir, será demonstrado 

nos gráficos 05 e 06, a evolução dessas taxas nos níveis nacional, regional e local, no período de 

2001 a 2015.  
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Gráfico 05 – Crescimento da taxa bruta de matrículas na Educação Superior no Ceará no 

período 2001-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Observatório do PNE (2013).  

 

O cálculo da taxa bruta é feito com base na quantidade de matriculados na educação 

superior sobre o universo da população de 18 a 24 anos de uma localidade. Conforme é possível 

observar no Gráfico 05, essa taxa cresceu no período de 2001 a 2015 em âmbito nacional, regional 

e local. Comparando-se o ano inicial com o ano final, a porcentagem de matrículas estava, 

respectivamente, em 16,5% e 34,6% no Brasil; 11,8% e 29,9% no Nordeste; 9,8% e 28% no Ceará.  

Embora o Ceará figure com as taxas um pouco abaixo da média regional e nacional, é 

interessante perceber que, proporcionalmente, nesses quinze anos o crescimento foi igual. 

Tomando como base o valor da taxa inicial e o da final, temos a mesma média de crescimento, que 

é de 1,3 pontos percentuais por ano.  

A taxa bruta de matrículas permite inferir que uma parcela dos alunos de graduação 

não teve oportunidade de ingressar nesse nível logo após a conclusão da educação básica.  No 

entanto, o aumento contínuo dessa taxa indica também que ao longo dos anos o grupo 

compreendido fora da população de 18 a 24 anos teve mais acesso à educação superior. 
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O Estado do Ceará, assim como a Região Nordeste e o Brasil, também apresentaram 

crescimento constante na taxa líquida de matrículas para a educação superior, conforme 

demonstrado abaixo no Gráfico 06. Tendo como base os anos de 2001 e 2015, respectivamente, as 

taxas do Brasil foram 9,2% e 18,1%; do Nordeste, 5,3% e 14,1%; do Ceará, 5,9 e 15,5. O Ceará 

teve uma média anual de crescimento de 0,7 pontos, mantendo uma pequena vantagem em relação 

ao Brasil e ao Nordeste, que foi de 0,6 para ambos.  

 

Gráfico 06 – Crescimento da taxa líquida de matrículas na Educação Superior no Ceará no 

período 2001-2015 

 

 

 

 

                            

                                   

 

 

 

                    Fonte: Observatório do PNE (2013).  

 

Inegavelmente, esse crescimento aponta não só para os resultados dos investimentos 

das políticas públicas de promoção ao acesso do ensino superior, mas também na educação básica, 

que forma a demanda em potencial. Vale ressaltar que, no Ceará, na década 2005-2014, houve 

predominância de mais de 80% de matrículas no ensino médio em escolas públicas, conforme 

dados dos censos da educação básica desse período. 

Para Vidal e Vieira (2016, p. 44), “É possível que a redução de matrículas no setor 

privado esteja associada ao aumento da credibilidade do setor público e à criação de ações 

afirmativas para egressos do ensino médio público na educação superior”. Essa predominância do 
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setor público na educação básica sinaliza que, cada vez mais, as políticas educacionais precisam 

estar articuladas entre todos os níveis de ensino.  

Como corrobora Carmo (2013), o ensino médio e o ensino superior devem se 

complementar, em ações conjuntas que tratem o estudante como categoria universal. Assim, as 

políticas públicas de ampliação do sistema superior devem estar alinhadas com o desenvolvimento 

da educação básica. Sem esse planejamento conjunto, a expansão e melhoria dos sistemas 

educacionais ficam comprometidas.  

O cumprimento da meta prevista no Plano Nacional de Educação ainda é um desafio, 

principalmente se compararmos a média de crescimento no período 2001-2015. No Ceará, tanto na 

taxa bruta como na líquida, ainda falta mais da metade para atingir a proposta do PNE, de 50% e 

33%, respectivamente, e só restam 6 (seis) anos para o ano limite, que é 2024. Obviamente, essa é 

uma questão que envolve minucioso planejamento para analisar todas as variáveis envolvidas.  

Para qualquer eventual medida de intervenção, é fundamental conhecer de forma mais 

detalhada quanto, onde e como está a oferta de ensino superior. O cenário atual no Ceará, 

conforme Censo da Educação Superior de 2016, apresenta um total de 258.175 alunos, 

matriculados em 894 cursos, distribuídos em 92 instituições de ensino superior, nas esferas pública 

e privada. Dos 184 municípios do estado, somente 31 apresentam ao menos uma instituição de 

ensino superior. O Instituto Federal do Ceará está presente com cursos de graduação em 23 

municípios, sendo a IES com maior distribuição territorial no Estado do Ceará.  

 

4.2 O Ensino Superior nas mesorregiões  

 

O Ensino Superior no Ceará, ante o que já foi exposto até aqui, passou por um contínuo 

processo de expansão. No entanto, não temos mapeado esse estado da arte de forma regionalizada, 

em que seja possível identificar como o ensino superior está distribuído, quais perfis de formação 

estão em foco e, dente a oferta total das IES, como Figurao Instituto Federal do Ceará.  

Nessa perspectiva, a seguir será apresentado um panorama do ensino superior nas sete 

mesorregiões do Estado, a partir das variáveis: alunos matriculados, instituições e áreas atendidas, 

Paralelamente, também serão utilizados dados sobre a projeção de população para o ano de 2016 e 
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PIB per capita referente ao ano de 2015. Doravante, todas as informações estarão embasadas no 

Censo da Educação Superior de 2016 (INEP, 2017) e nos dados do portal estatístico do IBGE 

(IBGE, 2017).  

O Ceará foi dividido em sete mesorregiões: Metropolitana de Fortaleza, Norte, 

Noroeste, Jaguaribe, Sertões, Centro-Sul e Sul.  De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, uma Mesorregião é composta por municípios pertencentes a mesma unidade 

da federação, que 

 

Apresentam formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes 

dimensões: o processo social, como determinante, o quadro natural, como condicionante, e 

a rede de comunicação e de lugares, como elemento de articulação espacial. Essas três 

dimensões possibilitam que o espaço delimitado como Mesorregião  tenha uma identidade 

regional. Esta identidade é uma realidade construída ao longo do tempo pela sociedade 

que aí se formou (IBGE, 1990; p.8).  

 

 Assim, analisar a oferta de ensino superior nas mesorregiões permite identificar não só 

a distribuição geográfica em si, mas eventuais aspectos do desenvolvimento local relacionados 

com o acesso a esse nível de ensino, uma vez que a demanda de cursos surge, principalmente, a 

partir da necessidade econômica e social de cada contexto.  

 

4.2.1 O Ensino Superior na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

 

A Mesorregião Metropolitana de Fortaleza é composta pelas microrregiões de 

Fortaleza e Pacajus, com um total de 13 municípios, e apresenta um PIB per capita de 21,90. A 

projeção geral de população foi de 3.825.556 milhões de habitantes e para a faixa-etária de 18-24 

anos foi de 468.821.  Desses 13 municípios, 4 (quatro) apresentam Instituições de Ensino Superior: 

Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Maranguape, conforme Figura 03. 
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Figura 03 – O ensino superior na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa Mesorregião atende a quase três quartos da população matriculada na educação 

superior, com 67,87% do total no estado. Só o município de Fortaleza responde por 65,72%. No 

que tange ao ensino público, apenas os municípios de Fortaleza e Maracanaú possuem essa oferta. 

A seguir, na tabela 02, veremos o perfil de formação da Mesorregião Metropolitana de Fortaleza.  

 

Tabela 02 – Áreas de formação na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

 

Área 
IF 

(Fortaleza) 

IF 

(RMF) 

Privada 

(Fortaleza) 

Privada  

(RMF) 

Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
Total 

Agricultura, florestas e recursos pesqueiros    112  1.146 1.258 

Arquitetura e construção 476  10.115   1.103 11.694 

Artes   2.653  34 1.083 3.770 

Ciências 159  992   546 1.697 

Ciências físicas     436 906 1.342 

Ciências sociais e comportamentais   8.263  380 1.380 10.023 

Comércio e administração   36.444 1083 1.474 2.486 41.487 

Computação  318 6.618  429 258 7.623 

Direito   20.405   1.021 21.426 

Engenharia e profissões correlatas 1644 594 6.264 491  2.598 11.591 

Formação de professor e ciências da 

educação 
856 180 3.963 917 6.152 4.971 17.039 

Humanidades e letras   431 57 652 115 1.255 

Jornalismo e informação   1.916   538 2.454 

Continua 

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 

Fortaleza 

Maracanaú 

Maranguape 

Caucaia 
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Continuação 

Área 
IF 

(Fortaleza) 

IF 

(RMF) 

Privada 

(Fortaleza) 

Privada  

(RMF) 

Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
Total 

Matemática e estatística      482 482 

Produção e processamento   77   552 629 

Proteção ambiental 202  48    250 

Saúde   27.732 682 946 2.704 32.064 

Serviço social   3.382 663 879  4.924 

Serviços de segurança   83    83 

Serviços de transportes (cursos gerais)       0 

Serviços pessoais 464  2.453   191 3.108 

TOTAL 3.801 1.092 131.900 4.460 11.772 22.080 175.105 

Fonte: INEP (2017) 

 

As cinco principais áreas de formação atendidas são: Comércio e Administração 

(24%), Saúde (18%), Direito (12%), Formação de professor e Ciências da Educação (10%) e 

Arquitetura e Construção (7%). Juntas, essas cinco áreas representam 71% do perfil de 

profissionais em formação na Mesorregião  Metropolitana de Fortaleza. 

A esfera privada é a que detém a maioria das matrículas no ensino superior, com 75% 

do total. Nela está concentrada a maior área de formação, Comércio e Administração, com 28% 

das 131.900 matrículas em curso. Em 2010 (IPECE, 2016) o comércio atacadista apresentava 

3.641 estabelecimentos e o varejista 99.751. Já em 2015, o atacadista estava com 3.845 e o 

varejista com 181.577. Esse salto representativo do comércio varejista entre os anos de 2010 e 

2015 criou a necessidade de novos profissionais no mercado e, possivelmente, esse é um dos 

fatores que explica a área de Comércio e Administração ser a mais demandada.  

Na esfera pública, a área com o maior percentual de matrículas é a de Formação de 

professor e ciências da educação, com 31% dos 38.745 alunos em formação. Dentre as instituições 

públicas, a Universidade Estadual do Ceará é a IES com maior número de alunos nessa área, 

seguida pela Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal do Ceará, com, respectivamente, 

50%, 41% e 9% das matrículas.  

O Instituto Federal do Ceará, oferece ensino superior nessa Mesorregião  através dos 

campi de Fortaleza e Maracanaú, num total de 24 cursos: 9 (nove) bacharelados, 5 (cinco) 

licenciaturas e 9 (nove) tecnológicos, oportunizando formação 7 (sete) áreas do conhecimento.  No 

quadro 02 temos a discriminação desses cursos por campi.  

 



63 

 

Quadro 02 – Cursos do IFCE na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

 

Campus Cursos 

Fortaleza  

Bacharelado em Engenharia Civil  

Bacharelado em Engenharia da Computação  

Bacharelado em Engenharia de Mecatrônica  

Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações  

Bacharelado em Turismo  

Licenciatura em Artes Visuais  

Licenciatura em Física  

Licenciatura em Matemática  

Licenciatura em Teatro  

Tecnologia em Estradas  

Tecnologia em Gestão Ambiental  

Tecnologia em Gestão de Turismo  

Tecnologia em Gestão Desportiva e Lazer  

Tecnologia em Hotelaria  

Tecnologia em Mecatrônica Industrial  

Tecnologia em Processos Químicos  

Tecnologia em Saneamento Ambiental  

Tecnologia em Telemática  

Maracanaú  

Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária  

Bacharelado em Ciência da Computação  

Bacharelado em Engenharia Mecânica  

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação  

Licenciatura em Química  

Tecnologia em Manutenção Industrial  

                     Fonte: IFCE (2018) 

 

Dentre esses cursos, 19 foram criados quando a instituição ainda era CEFET/CE. No 

campus de Fortaleza foram criados após 2008: Bacharelado em Engenharia Civil e a Licenciatura 

em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; em Maracanaú: os bacharelados em Ciência 

da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação.  

A área com o maior quantitativo de matrículas do IFCE na Mesorregião de 

Metropolitana de Fortaleza é a de engenharia e profissões correlatas, com 45% do público 

discente, representada através dos 7 (sete) cursos de engenharia. Em seguida temos a área de 

formação de professores, com 21%, que concentra os 5 (cinco) cursos de licenciatura. As demais 

áreas estão representadas nos cursos de tecnologia e dos dois bacharelados que não são 

engenharias, Ciência da Computação e Turismo, somando 34% do perfil de formação.  

 

 



64 

 

4.2.2 O Ensino Superior na Mesorregião Norte  

A Mesorregião Norte é composta por oito microrregiões: Baixo Curu, Baturité, 

Canindé, Cascavel, Chorozinho, Itapipoca, Médio Curu e Uruburetama, com um total de 34 

municípios. Nessa Mesorregião , a população geral foi estimada em 1.010.924 e a de 18 e 24 anos 

em 150.006 habitantes, com um PIB per capita de 8,85. Dentre o total de municípios, 6 (seis) 

contam com Instituições de Ensino Superior, conforme a Figura 04. 

 

Figura 04 – O Ensino superior na Mesorregião  Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percentual de matrículas foi de 2,51% dentre instituições públicas e privadas, tendo 

como referência o quantitativo estadual. A Tabela 03 traz o perfil de formação da Mesorregião  

Norte, em que se destaca a área Formação de professor e ciências da educação, com 37% das 

matrículas. Pode-se perceber que ela está presente em todas as esferas, sendo que a pública federal 

é a que cobre a maior demanda.   

Tabela 03 - Áreas de formação na Mesorregião  Norte  

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos 

pesqueiros    393 393 

Arquitetura e construção     0 

Artes     0 

Continua 

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 

Canindé  

Paracuru 

Redenção  

Baturité  

Umirim  

Itapipoca  
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Continuação 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Ciências     0 

Ciências físicas     0 

Ciências sociais e comportamentais    28 28 

Comércio e administração  693  424 1.117 

Computação 176 23   199 

Direito     0 

Engenharia e profissões correlatas    351 351 

Formação de professor e ciências da 

educação 438 429 646 893 2.406 

Humanidades e letras    913 913 

Jornalismo e informação     0 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento     0 

Proteção ambiental     0 

Saúde  75  360 435 

Serviço social     0 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos 

gerais)  233   233 

Serviços pessoais 403    403 

Veterinária     0 

TOTAL  1.017 1.453 646 3.362 6.478 

         Fonte: INEP (2017) 

Há uma predominância de vagas públicas nessa região, com 78% das matrículas. As 

instituições públicas estão representadas através da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB – nos municípios de Redenção e Palmácia e Acarape; da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE – em Itapipoca; e do Instituto Federal do Ceará – IFCE – 

em Baturité e Canindé. Os municípios de Paracuru, Guaramiranga, Itapipoca e Umirim já contam 

com unidades do IFCE, mas ainda não ofertam cursos de graduação.  

Já a iniciativa privada, que atende a 22% do total, está presente através da Faculdade 

do Maciço de Baturité, apenas no município de Baturité. É a Mesorregião  com a menor demanda 

de ensino privado dentre as mesorregiões, mesmo sendo a maior em quantitativo de municípios.  

Outras duas áreas que se sobressaem são as de Comércio e Administração e 

Humanidades e Letras, com 17% e 14% do total de matrículas, respectivamente. Para a área de 

Comércio de Administração, a predominância da oferta é na esfera privada, enquanto que 

Humanidades e Letras é exclusivamente na universidade federal.  

O Instituto Federal tem uma participação de 15,70% do total de matrículas nessa 

Mesorregião . Contempla a oferta de vagas nas áreas de Computação; Formação de professor e 
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ciências da educação; e Serviços pessoais, através de 7 (sete) cursos, como demonstrado no 

quadro 03.  

Quadro 03 – Cursos do IFCE na Mesorregião Norte 

 

Campus Cursos 

Baturité  

Tecnologia em Gastronomia  

Licenciatura em Letras – Português e Inglês  

Tecnologia em Hotelaria  

Canindé  

Tecnologia em Redes de Computadores  

Licenciatura em Matemática  

Licenciatura em Educação Física  

Tecnologia em Gestão de Turismo  

        Fonte: IFCE (2018) 

 

De acordo com dados divulgados pelo IPECE (2017) acerca de emprego e renda na 

região do Maciço de Baturité, das 18.432 vagas de emprego formal, as atividades de Serviços 

concentrou 13.712, quase 75% do total. Sendo a educação uma atividade que se enquadra-se como 

tal, infere-se que parte desse público contratado seja dessa área.  

A área de Serviços Pessoais, por ora ofertada apenas através do IFCE, também 

contribui para alavancar o mercado nas atividades de Serviços, promovendo a formação de 

profissionais especializados em turismo. Ainda de acordo com o IPECE (2017), Comércio é a 

segunda atividade empregatícia com maior absorção pelo mercado, com 12% das vagas. Essa 

demanda está em sintonia com a segunda maior área de formação na Mesorregião, que é Comércio 

e Administração.  

 

4.2.3 O Ensino Superior na Mesorregião Noroeste  

 

A Mesorregião Noroeste é constituída por 47 municípios, distribuídos em sete 

microrregiões: Coreaú, Ibiapaba, Ipu, Litoral de Camocim e Acaraú, Meruoca, Santa Quitéria e 

Sobral. Seu PIB per capita foi de 9,34 e a estimativa de população 1.409.535. Na faixa-etária de 18 
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a 24 anos foi estimada em 212.613 habitantes. Na Figura 05, temos os municípios que contam com 

Instituições de Ensino Superior.  

 

Figura 05 – O Ensino superior na Mesorregião Noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensino superior está presente em cinco municípios dessa Mesorregião: Sobral, 

Camocim, Acaraú, Ubajara e Tianguá. Destes, todos contam com campus do Instituto Federal do 

Ceará. As demais instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, concentram-se nos 

municípios de Sobral e Tianguá. O percentual das matrículas é de 8,35%, sendo o terceiro maior 

dentre as mesorregiões, que representa 21.547 discentes.  

Praticamente toda a formação superior nessa Mesorregião emana do município de 

Sobral, com 20.162 matrículas em curso, distribuídas em 3 (três) instituições públicas e 3 (três) 

privadas. Na esfera pública são a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú e o Instituto Federal do Ceará. Na privada, a Faculdade Alencariana de Sobral, a Faculdade 

Luciano Feijão e o Instituto Superior de Teologia Aplicada. Em Tianguá, além do IFCE, há a 

Faculdade IEducare, de dependência administrativa privada. A Tabela 04 mostra o perfil de 

formação dessa Mesorregião.  

 

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 

Acaraú  
Camocim 

Tianguá  

Ubajara  

Sobral  
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Tabela 04 - Áreas de formação na Mesorregião Noroeste 

 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos pesqueiros 156  309  465 

Arquitetura e construção  622 378  1.000 

Artes     0 

Ciências 143 114 89  346 

Ciências físicas   200  200 

Ciências sociais e comportamentais  482 175 407 1.064 

Comércio e administração  384 1.132 129 1.645 

Computação 28 43 313  384 

Direito  1.634 498  2.132 

Engenharia e profissões correlatas 165 72 506 683 1.426 

Formação de professor e ciências da 

educação 
923 720 5364 124 7.131 

Humanidades e letras  4 162  166 

Jornalismo e informação  133   133 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento 151    151 

Proteção ambiental 76    76 

Saúde  3.222 637 672 4.531 

Serviço social  243   243 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos gerais)     0 

Serviços pessoais 101    101 

Veterinária  353   353 

TOTAL  1743 8.026 9.763 2.015 21.547 

       Fonte: INEP (2017)  

Assim como na Mesorregião Norte, a Noroeste também destaca-se na oferta de vagas 

para formação de professores, que está representada em todas as esferas, principalmente na pública 

estadual, que detém 75% das matrículas nessa área de formação. Vale ressaltar que as quatro 

unidades da Universidade Estadual Vale do Acaraú são no município de Sobral e sua atuação teve 

início ainda década de 60 (UVA, 2017). Como demonstrado através da tabela 04, essa IES é 

responsável pelo atendimento de 45% do público estudantil do ensino superior. 

 O segmento privado concentra 37% das matrículas. A área de saúde é a que possui 

maior cobertura, com mais de um terço do alunado. A oferta pública nessa área está bem aquém, 

não chega a 50% do que é ofertado nas instituições privadas. Esse índice reflete um paradigma da 

oferta de cursos na esfera pública, em que quanto maior o custo de manutenção, mais restrito o 

acesso.  
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A participação do Instituto Federal nessa Mesorregião  é estratégica. Embora o maior 

quantitativo de alunos atendidos esteja na Universidade Vale do Acaraú, a distribuição geográfica 

do IFCE em cinco municípios facilita o acesso para a população das localidades mais distantes de 

Sobral. Além disso, possibilita a formação em algumas áreas com exclusividade de oferta, como 

Serviços Pessoais, Proteção Ambiental e Produção e Processamento, conforme se pode observar 

no Quadro 04.  

Quadro 04 – Cursos do IFCE na Mesorregião Noroeste 

 

Campus Cursos 

Acaraú  
Licenciatura em Física 

Licenciatura em Ciências Biológicas  

Camocim  

Licenciatura em Letras – Português e Inglês  

Licenciatura em Química  

Tecnologia em Processos Ambientais  

Sobral  

Tecnologia em Mecatrônica Industrial  

Tecnologia em Alimentos  

Tecnologia em Saneamento Ambiental  

Licenciatura em Física  

Tecnologia em Irrigação e Drenagem  

Tianguá 

Licenciatura em Física  

Licenciatura em Letras – Português em Inglês  

Bacharelado em Ciência da Computação  

Ubajara 

Tecnologia em Gastronomia  

Licenciatura em Química  

Tecnologia em Agroindústria  

           Fonte: IFCE (2018) 

 

A área mais atendida pelo Instituto Federal é a de formação de professores, presente 

em todos os campi dessa Mesorregião, conforme demonstrado no Quadro 04. Além das 

licenciaturas, os cursos tecnológicos, que também são uma expertise de formação da Rede Federal, 

estão entre as principais modalidades de graduação, voltados para as áreas que estão em 

consonância com as potencialidades econômicas da região.  

As principais atividades de emprego e renda na Serra da Ibiapaba (IPECE, 2016), 

localizada nessa Mesorregião, são Agropecuária e Indústria. Os cursos tecnológicos ofertados pelo 

IFCE contribuem, então, com a oportunidade de formação profissional qualificada para a demanda 

do mercado local. 
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4.2.4 O Ensino Superior na Mesorregião Sertões 

 

A Mesorregião dos Sertões é formada por 30 municípios, distribuídas em 4 (quatro) 

microrregiões: Crateús, Inhamuns, Quixeramobim e Senador Pompeu. Possui PIB per capita de 

7,44, projeção de população geral de 904.764 e na faixa-etária entre 18 e 24 anos de 131.207 

habitantes. O percentual de matrículas na educação superior corresponde a 3,60% e, em número 

absoluto, a 9.295 alunos, tornando-a a quarta maior dentre as sete mesorregiões do Estado do 

Ceará. Na Figura 06 constam os municípios contemplados com ensino superior.  

 

Figura 06 – O Ensino superior na Mesorregião Sertões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao todo, há oito instituições de ensino superior, presentes nesses cinco municípios. Na 

esfera privada estão a Faculdade Princesa do Oeste, em Crateús; o Centro Universitário Católica 

Rainha do Sertão, a Faculdade Cisne, a Faculdade Tecnológica Cisne, em Quixadá; Faculdade de 

Quixeramobim e Faculdade Tecnológica Centec, em Quixeramobim.  

Na esfera pública estão a Universidade Estadual do Ceará, em Crateús e Quixadá; a 

Universidade Federal do Ceará, em Crateús e Quixadá e o Instituto Federal do Ceará, em Crateús, 

Quixadá, Boa Viagem e Tauá. O perfil de formação proveniente dos cursos dessas instituições está 

discriminado na Tabela 05.  

Crateús  

Quixadá  

Quixeramobim  

Boa Viagem  

Tauá  

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 
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Tabela 05 - Áreas de formação na Mesorregião Sertões  

 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos pesqueiros 128 180   308 

Arquitetura e construção  419  85 504 

Artes  81  80 161 

Ciências  55   55 

Ciências físicas     0 

Ciências sociais e comportamentais  438   438 

Comércio e administração  676   676 

Computação  199  495 694 

Direito  446   446 

Engenharia e profissões correlatas 401 78  311 790 

Formação de professor e ciências da 

educação 
478 305 2.080  2.863 

Humanidades e letras  75   75 

Jornalismo e informação     0 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento  199  45 244 

Proteção ambiental     0 

Saúde  1749   1.749 

Serviço social  162   162 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos gerais)     0 

Serviços pessoais     0 

Veterinária  130   130 

TOTAL  1.007 5.192 2.080 1.016 9.295 

            Fonte: INEP (2017) 

 

As cinco áreas com maior quantitativo de alunos são: Formação de professor e 

ciências da educação (30%), Saúde (19%), Engenharia e profissões correlatas (8%); Computação 

(7%) e Comércio e Administração (7%). A área de Formação de professores e ciências da 

educação mais uma vez se destaca em relação às demais, com quase um terço das matrículas em 

curso. Nessa área, toda a demanda é atendida pela esfera estadual e pelo Instituto Federal.  

As áreas de Saúde e Comércio e Administração são ofertadas apenas por instituições 

particulares. Chama a atenção o fato de que, mesmo com o menor PIB per capita dentre as 

mesorregiões, mais da metade do público discente está cursos da iniciativa privada e que esta 

atende a 15 das 22 áreas de formação.  
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Na esfera pública, o maior atendimento é por parte da Universidade Estadual do Ceará, 

exclusivamente através de cursos de formação de professores, que corresponde a 22% dos 

profissionais em formação. O IFCE atende nessa Mesorregião a 11% das matrículas em cursos 

superiores, através de 12 cursos, explicitados no Quadro 05. 

 

Quadro 05 – Cursos do IFCE na Mesorregião Sertões 

 

Campus Cursos 

Boa Viagem  Licenciatura em Química  

Crateús 

Bacharelado em Zootecnia  

Licenciatura em Letras  

Licenciatura em Física  

Licenciatura em Matemática  

Licenciatura em Geografia  

Quixadá  

Bacharelado em Engenharia Ambiental  

Bacharelado em Engenharia de Produção Civil  

Licenciatura em Geografia  

Licenciatura em Química  

Tecnologia em Agronegócio  

Tauá  Tecnologia em Telemática  

  Fonte: IFCE (2018) 

 

Embora não seja a IES com o maior quantitativo de alunos, é a que tem maior 

abrangência geográfica, presente em 4 (quatro), dos 5 (cinco) municípios com ensino superior. As 

licenciaturas predominam entre as modalidades de graduação, compondo o quadro de cursos de 3 

(três) campi, dos 4 (quatro) em questão. Todas estão voltadas para a área propedêutica, 

contemplando a formação através em Letras, Química, Geografia, Matemática e Física.  

A área de Engenharia e profissões correlatas tem o maior percentual de matrículas no 

IFCE e é contemplada através dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção 

Civil e Tecnologia em Telemática. Esses três cursos concentram 40% das matrículas da instituição 

nessa Mesorregião, dentre os 12 cursos oferecidos pelo IFCE, indicando que há uma maior 

permanência discente nessa área.  
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4.2.5. O Ensino Superior na Mesorregião Jaguaribe  

 

A Mesorregião Jaguaribe contempla 21 municípios e é constituída por quatro 

microrregiões: Baixo Jaguaribe, Litoral de Aracati, Médio Jaguaribe e Serra do Pereiro. Seu PIB 

per capita é de 11,88; sua população total foi estimada em 554. 107 e na faixa-etária de 18 a 24 

anos em 74.407 habitantes. A representatividade percentual na educação superior do Estado do 

Ceará é de 2,65%, que corresponde a 6.854 matrículas. A Figura 07 traz o mapa dos municípios 

que contam com Instituições de Ensino Superior.  

 

Figura 07 – O Ensino Superior na Mesorregião Jaguaribe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Instituições de Ensino Superior que contemplam essa região totalizam oito 

unidades, distribuídas em cinco municípios. Na esfera privada, há a Faculdade Vidal, em Limoeiro 

do Norte, e a Faculdade do Vale do Jaguaribe, em Aracati. Na esfera pública, estão presentes a 

Universidade Estadual do Ceará, em Limoeiro do Norte; a Universidade Federal do Ceará, em 

Russas; e o Instituto Federal do Ceará, em Aracati, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Jaguaribe. 

A seguir, na Tabela 06, temos o perfil de formação dessa Mesorregião.  

 

 

Jaguaribe  

Russas  

Aracati  

Morada Nova 
Limoeiro do Norte 

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 
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Tabela 06 - Áreas de formação na Mesorregião Jaguaribe  

 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos 

pesqueiros 
180    180 

Arquitetura e construção 23   92 115 

Artes     0 

Ciências 94    94 

Ciências físicas     0 

Ciências sociais e comportamentais     0 

Comércio e administração  658   658 

Computação 226   144 370 

Direito  650   650 

Engenharia e profissões correlatas 106   360 466 

Formação de professor e ciências da 

educação 
261 619 1346  2.226 

Humanidades e letras     0 

Jornalismo e informação     0 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento 82    82 

Proteção ambiental     0 

Saúde 207 1332   1.539 

Serviço social  288   288 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos gerais)     0 

Serviços pessoais 164 22   186 

Veterinária     0 

TOTAL  1343 3569 1346 596 6.854 

      Fonte: INEP (2017) 

As cinco áreas com a maior quantidade de alunos em curso são: Formação de 

professor e ciências da educação (32%), Saúde (22%), Direito (9%), Comércio e Administração 

(9%) e Computação (5%). Assim como nas mesorregiões Norte, Noroeste e Sertões, a Mesorregião  

Jaguaribe tem como maior potencial nos cursos superiores a formação de professores. Mais uma 

vez, a Universidade Estadual do Ceará é a IES que mais promove essa formação, com 19% sobre o 

total de matrículas.  

A área Saúde reincide como a segunda mais demandada. Além dela, Direito e 

Comércio e Administração também são exclusividade da esfera privada. Computação e 

Engenharias e profissões correlatas tem sua oferta apenas no segmento público, através do IFCE e 

da UFC. Apesar da esfera privada ofertar mais da metade das vagas nessa região, a diversificação 

das áreas é maior na esfera pública, através dos cursos do Instituto Federal, discriminados no 

quadro 06.  
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Quadro 06 – Cursos do IFCE na Mesorregião  Jaguaribe  

 

Campus Cursos 

Aracati  

Bacharelado em Ciência da Computação  

Tecnologia em Hotelaria  

Licenciatura em Química  

Bacharelado em Engenharia de Aquicultura  

Jaguaribe  
Licenciatura em Ciências Biológicas  

Tecnologia em Redes de Computadores  

Limoeiro do Norte  

Licenciatura em Educação Física  

Tecnologia em Mecatrônica Industrial  

Tecnologia em Saneamento Ambiental  

Tecnologia em Alimentos  

Bacharelado em Agronomia 

Bacharelado em Nutrição  

Morada Nova  
Bacharelado em Engenharia Civil  

Bacharelado em Engenharia de Aquicultura  

                            Fonte: IFCE (2018) 

 

Nessa Mesorregião, há uma oferta equilibrada entre as modalidades de bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, mas prevalecendo os bacharelados e tecnológicos sobre as licenciaturas. 

Ainda assim, o quantitativo de alunos matriculados permanece maior na área de Formação de 

professor e ciências da educação do que nas demais.  

O IFCE tem um papel importante na formação de profissionais inseridos na 

Mesorregião Jaguaribe, pois atua de maneira diversificada, oferecendo cursos em nove áreas, 

incluindo Saúde, que, em sua maioria, está sob a administração de instituições privadas.  

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional – SDLR – do 

Estado do Ceará, alguns dos arranjos produtivos que se destacam nessa Mesorregião são a 

fruticultura irrigada, produção de mel de abelha, leite, queijos, cerâmica, artesanato, camarão em 

cativeiro, confecções, doces e metal-mecânico
4
. Os cursos ofertados estão em sintonia com essa 

economia local, possibilitando a formação de profissionais que vão contribuir mais diretamente 

com o desenvolvimento da região.  

 

                                                           
4 Disponível em: http://conteudo.ceara.gov.br/content/aplicacao/SDLR/APLs/gerados/arranjos_produtivos.asp. Acesso em: 07 jan. 2018. 

http://conteudo.ceara.gov.br/content/aplicacao/SDLR/APLs/gerados/arranjos_produtivos.asp
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4.2.6 O Ensino Superior na Mesorregião Centro-Sul  

 

A Mesorregião Centro-Sul é formada por catorze municípios, compreendidos em três 

microrregiões: Iguatu, Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre. Juntas somaram uma estimativa 

populacional de 388.869 habitantes e na faixa-etária de 18 a 24 anos 51.738. Seu percentual de 

matrículas está em 1,59%, que corresponde a 4.111 alunos. É a menor taxa dentre as mesorregiões 

e também a que tem a menor quantidade de municípios com Instituições de Ensino Superior, como 

demonstrado na Figura 08.  

 

Figura 08 – O Ensino superior na Mesorregião Centro-Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

As instituições de ensino superior estão presentes em três municípios, num total de sete 

unidades. Na administração privada são duas: a Faculdade São Francisco do Ceará, em Iguatu, e a 

Faculdade Vale do Salgado, em Icó. Na administração pública são cinco: a Universidade Regional 

do Cariri e a Universidade Estadual do Ceará, em Iguatu; a Universidade Federal do Cariri, em Icó; 

e o Instituto Federal do Ceará, em Iguatu e Cedro. Essas instituições promovem formação em 10 

áreas do conhecimento, conforme apresentado na Tabela 07.  

 

 

 

Iguatu  

Cedro  

Icó  

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 
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Tabela 07 - Áreas de formação na Mesorregião Centro-Sul  

 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos 

pesqueiros 
96    96 

Arquitetura e construção     0 

Artes     0 

Ciências     0 

Ciências físicas     0 

Ciências sociais e comportamentais  281 158  439 

Comércio e administração  365   365 

Computação 124 160   284 

Direito   166  166 

Engenharia e profissões correlatas 187    187 

Formação de professor e ciências da 

educação 
355 61 969  1.385 

Humanidades e letras    42 42 

Jornalismo e informação     0 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento     0 

Proteção ambiental     0 

Saúde  536 65  601 

Serviço social 281 265   546 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos gerais)     0 

Serviços pessoais     0 

Veterinária     0 

TOTAL  1.043 1.668 1.358 42 4.111 

       Fonte: INEP (2017) 

Mais uma vez, a área de Formação de professor e ciências da educação assume 

posição de destaque, sendo a que detém o maior percentual de alunos matriculados, com 34% do 

total. Essa demanda é absorvida principalmente pela esfera estadual, responsável por 70% das 

matrículas. Em seguida, estão as áreas de Saúde (15%), Serviço Social (13%), Ciências Sociais e 

Comportamentais (11%) e Comércio e Administração (9%) atendidas, em sua maior parte, pela 

esfera privada.  

Embora o segmento privado oferte uma quantidade maior de áreas, as instituições 

públicas atendem a maioria dos acadêmicos, concentrando 59% das matrículas. Dentre as IES 

públicas, o IFCE tem uma participação de 42%. Do total, sua oferta atende a 25% das matrículas, 

distribuídas em 7 (sete) cursos de graduação, de acordo com o Quadro 07.  

 



78 

 

Quadro 07 – Cursos do IFCE na Mesorregião Centro-Sul  

 

Campus Cursos 

Cedro  

Tecnologia em Mecatrônica Industrial  

Bacharelado em Sistemas de Informação  

Licenciatura em Física  

Licenciatura em Matemática  

Iguatu  

Bacharelado em Serviço Social  

Licenciatura em Química  

Tecnologia em Irrigação e Drenagem  

                      Fonte: IFCE (2018) 

 

Os três cursos de licenciatura constituem a principal oferta da instituição, com 34% das 

matrículas na área de Formação de professor e ciências da educação. A segunda área mais 

atendida é a de Serviço Social, com 27% da população acadêmica. Vale ressaltar que essa área só 

conta com oferta pública em Fortaleza, através da UECE, e na Mesorregião Centro-Sul, através do 

IFCE, que atende em número semelhante ao da esfera privada.  

As áreas de Engenharia e profissões correlatas e Agricultura, florestas e recursos 

pesqueiros são atendidas exclusivamente através do IFCE, através dos cursos de Tecnologia em 

Mecatrônica Industrial e Tecnologia em Irrigação e Drenagem, respectivamente. A área de 

Computação, também é atendida no âmbito privado, mas a oferta pública é somente através do 

IFCE.  

 

4.2.7 O Ensino Superior na Mesorregião Sul 

 

A Mesorregião Sul é composta por 25 municípios e 5 (cinco) microrregiões: Chapada 

do Araripe, Caririaçu, Cariri, Brejo Santo e Barro. Seu PIB per-capita foi de 10,63 e a projeção 

geral de população de 926.705 habitantes.  Já para a população de 18 a 24 anos a projeção foi de 

127.725 jovens. Apresentou um percentual de 13,42% das matrículas em educação superior, num 

total de 34.658 discentes em formação, atendidos em 6 (seis municípios), conforme explicitado na 

Figura09.  
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Figura09 – O Ensino superior na Mesorregião Sul 

 

A  

 

 

 

 

 

 

O percentual de matrículas da Mesorregião Sul é o maior dentre as demais 

mesorregiões. Ao todo, conta com 9 (nove) instituições de ensino superior, que estão representadas 

em 15 unidades. Na esfera privada são: o Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, a Faculdade de 

Juazeiro do Norte, a Faculdade de Medicina Estácio, a Faculdade de Tecnologia Centec e a 

Faculdade Paraíso do Ceará, em Juazeiro; a Faculdade Batista do Cariri, em Crato.  

Na esfera pública conta com a Universidade Regional do Cariri, em Crato, Juazeiro e 

Missão Velha; a Universidade Federal do Cariri, em Crato, Juazeiro, Barbalha e Brejo Santo; e o 

Instituto Federal do Ceará, em Crato e Juazeiro.  A Tabela 08 apresenta as áreas atendidas de 

acordo com a organização administrativa.  

 

Tabela 08 - Áreas de formação na Mesorregião Sul  

 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Agricultura, florestas e recursos 

pesqueiros 
215 66  186 467 

Arquitetura e construção 117 1113 580 430 2.240 

Artes    99 99 

Ciências  596 590  1.186 

Ciências físicas     0 

Ciências sociais e comportamentais  1010 1732  2.742 

Comércio e administração  2338  322 2.660 

Continua 

Fonte: Adaptado de IPECE (2007) 

Crato  

Juazeiro do Norte  

Missão Velha  

Campos Sales  

Brejo Santo  
Barbalha  
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Continuação 

Área IF Privada 
Pública 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Computação 210 716   926 

Direito  2622 1470  4.092 

Engenharia e profissões correlatas 447 167 496 235 1.345 

Formação de professor e ciências da 

educação 
434 482 9747 404 11.067 

Humanidades e letras  40  45 85 

Jornalismo e informação    270 270 

Matemática e estatística     0 

Produção e processamento  76   76 

Proteção ambiental     0 

Saúde  5546 842 457 6.845 

Serviço social  558   558 

Serviços de segurança     0 

Serviços de transportes (cursos gerais)     0 

Serviços pessoais     0 

Veterinária     0 

TOTAL 1.423 15.330 15.457 2.448 34.658 

          Fonte: INEP (2017) 

 

As cinco áreas de formação mais atendidas são: Formação de professor e ciências da 

educação (32%), Saúde (20%), Direito (12%), Comércio e Administração (8%) e Arquitetura e 

Construção (6,5%), conforme demonstrado na tabela 08. As instituições privadas concentram 44% 

das matrículas, enquanto as públicas respondem por 56% do total. Nestas, a maior cobertura 

provém da esfera estadual, com 80% do total ofertado. 

Interessante observar que as mesorregiões Metropolitana de Fortaleza e Sul são as que 

possuem o maior quantitativo de alunos no ensino superior e que apresentam as mesmas 5 (cinco) 

áreas de formação como as mais demandadas, diferindo apenas nos percentuais. Essa correlação 

sugere que a estrutura do mercado de trabalho segue uma tendência de empregabilidade nessas 

duas mesorregiões.  

As áreas de Formação de professor e ciências da educação, Arquitetura e construção e 

Engenharia e profissões correlatas são atendidas tanto no âmbito público como no privado, em 

todas as organizações administrativas. Nessas 3 (três) áreas a predominância em número de 

matrículas é do setor público.   

Além dessas áreas, o IFCE atende a mais duas: Computação e Agricultura, florestas e 

recursos pesqueiros. Responde por 7% das matrículas dentre as instituições públicas e por 4% do 
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total. Está representado através dos campi de Crato e Juazeiro, nas modalidades Bacharelado, 

Tecnologia e Licenciatura, num total de 7 (sete) cursos, conforme quadro 08.  

Quadro 08 – Cursos do IFCE na Mesorregião Sul  

 

Campus Cursos 

Crato  
Bacharelado em Zootecnia  

Bacharelado em Sistemas de Informação 

Juazeiro do Norte  

Licenciatura em Matemática  

Licenciatura em Educação Física 

Bacharelado em Engenharia Ambiental  

Tecnologia em Automação Industrial  

Tecnologia em Construção de Edifícios  

                            Fonte: IFCE (2018) 

 

O Instituto Federal do Ceará promove diferencial nessa Mesorregião através da 

exclusividade de oferta de alguns de seus cursos. Tecnologia em Automação Industrial é o único 

do Estado do Ceará, não tendo oferta em mais nenhuma outra Instituição de Ensino Superior; o de 

Tecnologia em Construção de Edifícios é ofertado apenas pelo IFCE na Mesorregião  Sul.  

Os Bacharelados em Zootecnia e em Engenharia Ambiental são os únicos na 

Mesorregião com oferta mesorregional. Já os cursos Bacharelado em Sistemas de Informação e 

Licenciatura em Educação Física são ofertados também na esfera privada, mas na pública somente 

através do IFCE.  

 

 

4.3 Sumarização dos dados do Ensino Superior nas mesorregiões 

 

 

O panorama do Ensino Superior do Ceará, traçado a partir da análise da oferta nas 

mesorregiões do Estado, permitiu conhecer de forma mais detalhada como está o acesso sob a 

perspectiva do quantitativo de matrículas, organização acadêmica, instituições de ensino, áreas de 

formação e municípios atendidos. Neste tópico será apresentada a sumarização dos dados, com o 

comparativo entre as mesorregiões, a partir das informações dispostas na tabela 09.  
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Tabela 09 – Sumarização dos dados do Ensino Superior nas mesorregiões 

 

 

MESORREGIÃO  

Categoria administrativa  

Total de 

matrículas 

PIB per 

capita 

População 

Total 

População 

de 18 a 24 

anos 

Taxa 

bruta de 

matrícula % IFCE 
% 

Privada 

% Pública 

Estadual 

% Pública 

Federal 

CENTRO-SUL 25,37% 40,57% 33,03% 1,02% 4.111 8,85 388.869 51.738 7,9 

JAGUARIBE 19,59% 52,07% 19,64% 8,70% 6.854 11,88 554.107 74.407 9,2 

NOROESTE 8,09% 37,25% 45,31% 9,35% 21.547 9,34 1.409.535 212.613 10,1 

NORTE 18,20% 10,09% 11,56% 60,15% 5.589 8,85 1.010.924 150.006 3,7 

RMF 2,78% 77,93% 6,68% 12,61% 176.121 21,90 3.825.556 468.821 37,6 

SERTÕES 10,83% 55,86% 22,38% 10,93% 9.295 7,44 904.764 131.207 7,1 

SUL 4,11% 44,23% 44,60% 7,06% 34.658 10,63 926.705 127.725 27,1 

  Fonte: INEP (2017) / IBGE (2017) 

 

As 7 (sete) mesorregiões do Estado do Ceará somaram 256.659 matrículas na educação 

superior no ano de 2016. Em relação ao total, a categoria administrativa privada foi a que 

concentrou a maioria dos discentes em formação. Porém, tendo como base o atendimento nas 

mesorregiões, ela só predomina em 3 (três): Jaguaribe, Metropolitana de Fortaleza e Sertões. Nas 

demais, prevalece a oferta pública, com destaque para a Mesorregião  Norte, que absorve quase 

90% das matrículas.  

Dentre as categorias administrativas públicas, que compreendem os Institutos Federais, 

as Universidades Federais e as Universidades Estaduais, a oferta predominante é a da categoria 

pública estadual, com maior percentual de matrículas em 5 (cinco) mesorregiões: Centro-Sul, 

Jaguaribe, Noroeste, Sertões e Sul. Nas mesorregiões Norte e Metropolitana de Fortaleza, a 

maioria das matrículas em IES públicas provém das Universidades Federais. No caso da 

Mesorregião  Norte, é o maior percentual do Estado do Ceará, mais de 60%, devido a presença da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB no município 

de Redenção.  

Quando se comparam os percentuais de matrículas do IFCE com o PIB per capita de 

cada Mesorregião  é possível perceber que os 3 (três) maiores percentuais de matrículas estão nas 

mesorregiões com menor PIB per capita, que são: Sertões, Norte e Centro-Sul.  Já, as duas 

mesorregiões com maior PIB per capita, Metropolitana de Fortaleza e Sul, são as que apresentam 

o menor percentual de atendimento do Instituto Federal. A exceção é a Mesorregião  Jaguaribe, 
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que é o segundo maior PIB per capita do Estado do Ceará e a segunda com maior percentual de 

matriculados do IFCE em relação às demais instituições.  

Nessa correlação entre percentual de matrículas e PIB per capita é possível inferir que 

o Instituto Federal do Ceará tem maior alcance em locais onde a renda da população é menor, o 

que entra em sintonia com a proposta dos IF’s de fomentar o desenvolvimento em todas as 

mesorregiões. Para tanto, torna-se mister oferecer condições de acesso à educação superior, 

principalmente nas localidades que carecem desenvolver mais seu potencial econômico.  

No que tange à população de 18 a 24 anos nas mesorregiões, todas apresentam uma 

proporção semelhante: a cada 7 (sete) ou no máximo 8 (oito) habitantes há 1(um) que está na 

faixa-etária dos 18 aos 24 anos. Com base nesse grupo populacional é possível obter a taxa bruta 

de matrículas na educação superior.  

As mesorregiões Metropolitana de Fortaleza e Sul são as que possuem a maior taxa 

bruta, com 37,6% e 21,1%, respectivamente. Ainda assim, estão distantes da proposta prevista no 

PNE, que é de 50%. As demais mesorregiões estão ainda mais distantes, não chegando a 11%. As 

mesorregiões Norte, Sertões e Centro-Sul são as que apresentam as menores taxas, com 3,7%, 

7,1% e 7,9%, respectivamente, e são também as que possuem o menor PIB per capita.  

Ante esse cenário fica evidente que, para atingir a meta do PNE, as políticas públicas 

em educação precisam de readequação no seu planejamento. Alguns pontos em especial merecem 

atenção: por ora, o que é ofertado ainda não é suficiente para atender a demanda reprimida de 

jovens considerados na idade adequada (18 a 24 anos); dentro do que é ofertado há as taxas de 

insucesso, que afetam o investimento da oferta; outro entrave consiste em conseguir equilibrar a 

oferta para todas as regiões, pois, conforme visto nos dados, há muita disparidade entre a menor e a 

maior taxa bruta de matrícula.  

Obviamente, adotar estratégias de intervenção não envolve simplesmente a ampliação 

das vagas, mas, sobretudo ações integradas que contemplem o sistema educacional como um todo. 

Do contrário, teremos apenas a chamada “massificação”. (SGUISSARDI, 2015). A taxa bruta de 

matrículas muito abaixo do ideal e com diferenças extremas em algumas mesorregiões é um 

indicador que a expansão do ensino superior precisa de atenção. 

Quanto ao perfil de formação, foi demonstrado em cada Mesorregião  as 5 (cinco) 

áreas que mais se destacam em relação ao quantitativo de matrículas. Considerando a média de 
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todas as mesorregiões, das 256. 659 matrículas registradas no censo de 2016, as 5 (cinco) áreas 

com a maior quantidade de alunos no Estado do Ceará foram: Comércio e Administração (19%), 

Saúde (19%), Formação de professor e ciências da educação (17%), Direito (11%), Engenharia e 

profissões correlatas (6%). Juntas, essas áreas respondem por 72% dos alunos em formação.  

Interessante observar que as áreas dos primeiros cursos superiores no Brasil: Saúde, 

Direito, Engenharia e Formação de professores (CUNHA, 2007a), são praticamente as mesmas da 

contemporaneidade. Isso revela que, culturalmente, o presente ainda guarda uma estrutura social 

semelhante ao passado, em que a formação de professores era a carreira mais acessível e nos 

bacharelados encontravam-se as carreiras de “prestígio”. Comércio e Administração ocupando a 

primeira posição é um indicador de crescimento econômico, pois se há demanda para esse perfil de 

profissionais é porque o mercado está favorável para essas atividades.  

Por fim, cabe também uma observação quanto à área de Formação de professores, que 

ocupa a terceira posição em relação ao total. Considerando individualmente as mesorregiões, 

excetuando-se a Metropolitana de Fortaleza, está em primeiro lugar. Paradoxalmente, a carência de 

profissionais de magistério ainda é uma constante.  O Ministério da Educação já sinalizava 

preocupação com a situação dos cursos de licenciatura quando publicou um estudo acerca da 

escassez de professores para o Ensino Médio em 2007. Em suas conclusões destaca:  

 

Observa-se que o número de jovens interessados em ingressar na carreira do magistério é 

cada vez menor em decorrência dos baixos salários, das condições inadequadas de ensino, 

da violência nas escolas e da ausência de uma perspectiva motivadora de formação 

continuada associada a um plano de carreira atraente (BRASIL. MEC, 2007: p.21).  

 

A assertiva desse estudo do MEC corrobora que para diminuir a escassez de 

profissionais do magistério não é uma questão simplesmente de ofertar cursos, pois, como se pôde 

perceber através do Panorama do Ensino Superior no Ceará, a oferta não é um problema. Como a 

Educação é um sistema cíclico, atender as necessidades da Educação Básica é viabilizar um Ensino 

Superior mais eficiente.   
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5  O INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ  

 

O Instituto Federal do Ceará – IFCE, assim como os demais Institutos Federais criados 

no país, foi instituído pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Porém, sua história enquanto 

entidade promotora de educação profissional precede em muito a esse marco, com sua origem 

alicerçada ainda na criação das Escolas de Aprendizes Artífices, no ano de 1909.  

Atualmente, oferta cursos nos níveis técnico, graduação e pós-graduação, com campi 

nas sete mesorregiões do estado, atendendo aos princípios da verticalização do ensino e da 

territorialidade. A seguir, será apresentado um breve histórico da instituição e dados sobre a sua 

contribuição com o ensino superior cearense no período 2009-2018, que representa a década de 

atuação da Rede Federal no estado.  

 

5.1 Evolução histórica 

 

A educação profissional no Brasil foi concebida sob o viés de uma formação que tinha 

como objetivo principal atender às classes desfavorecidas, colaborando para o exercício de 

profissões e diminuindo as chances de envolvimento com vícios e criminalidade, conforme destaca 

o presidente Nilo Peçanha, na abertura do Decreto 7.556, de 23 de setembro de 1909, que cria as 

referidas escolas:  

 
Considerando: 

Que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite ás classes 

proletarias os meios de vencer as difficuldades sempre crescentes da lucta pela existencia; 

Que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna 

com o indispensavel preparo technico e intellectual, como fazel-os adquirir habitos de 

trabalho proficuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime;  

Que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos uteis á Nação: 

[...].  

Art. 2º  Nas Escolas de aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará formar 

operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos technicos 

necessarios aos menores que pretenderem aprender um officio, havendo para isso, até o 

numero de cinco, as officinas de trabalho manual ou mecanica que forem mais 

convenientes e necessarias no Estado em que funccionar a escola, consultadas, quanto 

possivel, as especialidades das industrias locaes. (BRASIL, 1909).  
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O início da educação profissional refletia, então, a dualidade de classes e a 

preocupação que o Estado tinha não apenas em atender as demandas industriais por mão de obra 

qualificada, mas, sobretudo, de conter eventuais desordens sociais que podiam ser provocadas pela 

ociosidade dos mais pobres. Esse paradigma traçado pelo Estado é reforçado por Castelo,  

 

O ensino profissional, no Ceará, nasceu com a Escola de Aprendizes e Artífices, instalada 

em 1910. [...] A preocupação de utensilagem e preparo do cidadão para sua independência 

econômica aborda mais do que uma simples questão pedagógica, mas outra de maior 

relevância e mais largo ambiente de ação, a questão social [...]. A educação técnica, feita 

nas escolas profissionais, como prolongamento necessário e lógico da escola primária, é 

um dos mais seguros elementos de êxito, não só porque proporciona recursos imediatos de 

independência econômica, como, sobretudo, reveste aquela mesma cultura, até agora 

ornamental, de um cunho de verificado experimental que transforma a simples cultura 

decorativa em uma expressão de conhecimento sólido (CASTELO, 1970: p. 187).  

 

Percebe-se que a visão sobre a educação profissional estava imbuída da ideia de que o 

conhecimento deveria ser puramente direcionado à aprendizagem de um ofício. Essa seria a “real” 

utilidade e garantia de sobrevivência. Como a própria nomenclatura da escola já sugeria: 

aprendizes e artífices, ou seja, operários.  

Após a promulgação da lei de criação das referidas escolas, a primeira constituição que 

tratou da educação profissional foi a de 1937 (BRASIL, 1937). Esta Carta Magna previa um ensino 

profissional pré-vocacional, destinado às classes menos favorecidas e como um dever imediato do 

Estado. Ressalta também que as indústrias e sindicatos autônomos deveriam criar escolas de 

aprendizes, respeitando suas especialidades de produção, destinadas aos filhos dos operários. 

Apesar de começar a fazer parte dos deveres do Estado, a concepção da educação profissional 

ainda estava centrada numa política assistencialista e voltada para atender aos interesses do capital.  

A Reforma Capanema, ocorrida em 1941, trouxe mudanças para o ensino de forma 

geral, principalmente para o profissionalizante (CARLI, 2013). Destacam-se: a equiparação dos 

cursos profissionais aos de nível médio, ingresso nas escolas industriais através de exames de 

admissão e divisão do ensino técnico nos níveis básico e secundário. Nesse contexto, as Escolas de 

Aprendizes e Artífices foram ganhando uma nova configuração. No Ceará, a Escola de Aprendizes 

e Artífices passou a Liceu Industrial de Fortaleza em 1941 e, logo em seguida, a Escola Industrial 

de Fortaleza, em 1942 (IFCE, [2004?]).  
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Em decorrência do Estado desenvolvimentista, com a indústria automobilística em 

plena ascensão e demandando cada vez mais investimentos em infraestrutura, principalmente 

energia e transporte, a educação precisava adequar-se ao ritmo de crescimento econômico e 

investir na expansão do ensino, ainda mais no âmbito profissional (BRASIL.MEC, 2010). Diante 

desse cenário, a partir de 1959 as Escolas Industriais passam a gozar de autonomia didática e de 

gestão para organizar a oferta de cursos, transformando-se em Escolas Técnicas Federais.  

No Ceará, a denominação de Escola Técnica Federal veio a partir do ano de 1968, 

quando já em gozo de sua autonomia administrativa e oferecendo cursos de nível médio, com 

formação técnica nas áreas de: edificações, estradas, eletrotécnica, mecânica, química industrial, 

telecomunicações e turismo (IFCE, 2004?). Essa nomenclatura foi a que vigorou até a nova 

reestruturação da educação profissional, na qual as Escolas Técnicas passaram a ser Centros de 

Tecnologia. 

Os primeiros Centros de Tecnologia foram os do Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, criados pela Lei 6.545, de 30 de junho de 1978. As Escolas Técnicas desses 3 (três) 

estados assumiram a vanguarda na oferta dos primeiros cursos superiores voltados para a formação 

de tecnólogos e engenheiros industriais.  

Posteriormente, a Lei 7863, de 31 de outubro de 1989, e a Lei 8.711, de 28 de setembro 

de 1993, transformaram, respectivamente, a Escola Técnica Federal do Maranhão e a Escola 

Técnica Federal da Bahia em CEFET’s. Os demais estados só passam por essa transformação a 

partir de 1994, com a Lei 8.948, que estabelecia:  

 

Art. 3º As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro 

de 1959 e pela Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1983, ficam transformadas em Centros 

Federais de Educação Tecnológica, nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, 

alterada pela Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993, e do Decreto nº 87.310, de 21 de 

junho de 1982. (BRASIL: 1994) 

 

As Escolas Técnicas Federais alçaram uma nova configuração administrativa, 

tornando-se Centros Federais de Tecnologia. No entanto, somente em 1997, com o decreto 2.406, é 

que houve a regulamentação da lei de criação dos CEFET’s. No texto original da lei, por exemplo, 

não estava claro o papel acadêmico desses centros. Com a publicação do decreto, delimitou-se que:  
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Art 4º - Os Centros de Educação Tecnológica, observadas as características definidas no 

artigo anterior, têm por objetivos:  

I - ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível 

básico da educação profissional; 

II - ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, para os 

diferentes setores da economia; 

III - ministrar ensino médio; 

IV - ministrar ensino superior, visando a formação de profissionais e especialistas na área 

tecnológica; 

V - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando a atualização, o 

aperfeiçoamento e a especialização de profissionais na área tecnológica; 

VI - ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de educação científica e 

tecnológica;  

VII - realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, 

de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade. (BRASIL, 1997) 

 

A oferta da educação superior nos CEFET’s, como se pode observar nos inciso IV, 

estava voltada para principalmente para a área tecnológica. Como corrobora Santos (2007), embora 

já numa fase de transição, mas com uma identidade ainda muito atrelada às Escolas Técnicas, os 

cursos superiores tecnológicos também tinham como principal caraterística a formação 

profissionalizante, permitindo atender mais rapidamente às necessidades do mercado. 

Para Gadelha (2009), os cursos tecnológicos conferem ao cidadão, entre outras 

possibilidades, a de inserir-se e progredir no trabalho, bem como estreitar as relações com as forças 

produtivas, uma vez que contribuem com a diminuição da vulnerabilidade científica e tecnológica 

e, consequentemente, com o aumento de capital intelectual e desenvolvimento econômico.  

No Ceará, a transformação em Centro Federal Tecnológico se deu em 1999, conforme 

registrado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2005-2009 (IFCE, 2004?). Nesse ano 

foram criados os primeiros cursos superiores na modalidade tecnológica: Telemática e 

Mecatrônica. 

Ainda de acordo com Gadelha (2009), a flexibilidade da organização curricular dos 

cursos tecnológicos, desde um menor tempo de duração como a possibilidade de adequar os 

projetos de curso à medida que ocorrem os avanços da ciência e tecnologia, promoveu um aumento 

considerável na oferta, mesmo em um curto espaço de tempo, como se pode observar no quadro 

09. 
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Quadro 09 – Cursos Tecnológicos ofertados pelo CEFET/CE em 2008 

 

Nº  CURSO  LOCAL  

01 Saneamento, Recursos Hídricos  

Fortaleza  

02 Vias e Transportes (em extinção) 

03 Tecnologia em Estradas  

04 Mecatrônica / Mecânica (em extinção) 

05 Mecatrônica / Eletrotécnica (em extinção) 

06 Mecatrônica Industrial  

07 Telemática  

08 Telemática / Telecomunicações (em extinção) 

09 Telemática / Informática (em extinção) 

10 Artes Cênicas (em extinção) 

11 Artes Plásticas (em extinção) 

12 Agenciamento de Viagens e Turismo (extinto) 

13 Gestão de Turismo  

14 Tecnologia em Hotelaria  

15 Gestão Desportiva e de Lazer  

16 Gestão Ambiental 

17 Tecnologia em Processos Químicos  

18 Manutenção Industrial  Maracanaú  

19 Automação Industrial  

Juazeiro do Norte  20 Produção Civil (em extinção)  

21 Gestão Desportiva e de Lazer  

22 Mecatrônica Industrial  Cedro 

              Fonte: Adaptado de Gadelha (2009)  

 

Em dez anos, compreendidos no período de 1999 a 2008, foram criados 22 cursos de 

tecnologia, considerando a oferta das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs – nos 

municípios de Maracanaú, Juazeiro do Norte e Cedro.  Além dos cursos de tecnologia, o 

CEFET/CE também expandiu a oferta dos cursos superiores através de cursos nas modalidades de 

licenciatura e bacharelado. Em 2008, a instituição já contava com 6 (seis) licenciaturas, de acordo 

com a discriminação do quadro 10.    

Quadro 10 – Cursos de Licenciatura ofertados pelo CEFET/CE em 2008  

                                                                   

Nº  CURSO  LOCAL  

01 Matemática  

Fortaleza  
02 Física  

03 Artes Visuais  

04 Teatro  

05 Química  Maracanaú e Quixadá  

06 Educação Física  Juazeiro do Norte  

                           Fonte: Adaptado de Gadelha (2009)  
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O Decreto nº 3.462, de 17 de maio de 2000, regulamenta a lei de criação dos CEFETs e 

autoriza que ministrem cursos de formação de professores. Os primeiros cursos de licenciatura 

implantados foram os de Matemática no ano de 2002 (IFCE, 2012a), em Fortaleza e Juazeiro, e o 

de Física (IFCE, 2012b) em Fortaleza. No entanto, o curso de Matemática em Juazeiro entrou em 

descontinuidade, não tendo mais oferta em 2008. Nesse ano, a instituição contava com sete cursos: 

4 (quatro) na sede em Fortaleza e 3 (três) nas UNEDs de Maracanaú, Quixadá e Juazeiro.  

De acordo com o PDI 2005-2009, a oferta das licenciaturas no CEFET/CE estava 

pautada na “demanda do Estado por professores qualificados em nível superior, nas disciplinas de 

educação científica e tecnológica e na necessidade da instituição de otimizar o potencial docente” 

(IFCE, [2004?]: p. 46-47). Assim, os cursos de licenciatura também começam a compor a 

identidade desses Centros de Tecnologia, visando atenuar a carência de profissionais nessa 

modalidade, bem como formar docentes com expertise em educação profissional e tecnológica. 

Após a consolidação dos cursos de tecnologia e de licenciatura, começam a surgir os primeiros 

bacharelados. 

 

Quadro 11 – Cursos de Engenharia ofertados pelo CEFET/CE em 2008  

 

                     

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Adaptado de Gadelha (2009)  

 

Com a autonomia adquirida para criação de cursos e visando ampliar a modalidade das 

ofertas, o CEFET/CE implantou, no período de 2006 a 2008, 5 (cinco) cursos de bacharelado, 

contemplando as Engenharias de Mecatrônica, Computação, Telecomunicações e Ambiental, 

conforme Quadro 11.  

Ao todo, no decênio 1999-2008, o CEFET/CE ofertou 35 cursos superiores, dentre as 

modalidades tecnologia, licenciatura e bacharelado. No final de 2008, após um longo e intenso 

debate entre governo e representantes dos CEFET’s, Escolas Agrotécnicas e Escolas Vinculadas,  

Nº  CURSO  LOCAL  

01 Engenharia Mecatrônica  

Fortaleza  02 Engenharia de Computação  

03 Engenharia de Telecomunicações  

04 Engenharia Ambiental  
Maracanaú e 

Juazeiro do Norte  
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acerca dos rumos da Educação Profissional e Tecnológica do país, foram criados os Institutos 

Federais de Educação e Tecnologia, através da Lei 11.892/2008, formando a chamada Rede 

Federal. De acordo com Pacheco,  

 

Os Institutos Federais surgem como autarquias de regime especial de base educacional 

humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no modelo pedagógico 

elementos singulares para sua definição identitária. pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e 

modalidades de ensino, é, porém, ao eleger como princípio de sua prática educacional a 

prevalência do bem social sobre os demais interesses que essas instituições consolidam 

seu papel junto à sociedade. E na construção de uma rede de saberes que entrelaça cultura, 

trabalho, ciência e tecnologia em favor da sociedade, identificam-se como verdadeiras 

incubadoras de políticas sociais (PACHECO, 2011: p. 17-18).  

 

 

Assim, duas características em relação à identidade dos Institutos Federais é a 

territorialidade, que se reflete na sua estrutura multicampi, e a verticalização, que integra vários 

níveis de ensino, vislumbrando uma formação mais ampla, de caráter humanístico, não apenas 

voltada para o conhecimento com um fim em si mesmo.  

De acordo com a proposta da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Ministério da 

Educação (BRASIL.MEC, 2010), para o desenvolvimento de sua estrutura multicampi, a Rede 

Federal deveria respeitar uma distribuição territorial equilibrada, atendendo ao maior número de 

mesorregiões possível e estabelecendo uma relação de parceria com os arranjos produtivos locais, 

a fim de fortalecer o potencial econômico local e regional. Para tanto, são realizadas audiências 

públicas com representantes de segmentos diversos da sociedade.  

No que tange à concepção pedagógica, os Institutos Federais atuam sob o viés da 

verticalização, atendendo às seguintes diretrizes de oferta:  

 Educação básica, na qual integra o ensino propedêutico com o técnico; 

 Ensino técnico, que possibilita ao discente cursar o apenas o conteúdo específico 

de formação profissional; 

 Graduações, nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia, primando 

pelas áreas em que a ciência e tecnologia são determinantes. 

 Pós-graduação latu e stricto sensu; 
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 Formação inicial e continuada para trabalhares.  

O termo tecnologia na perspectiva da formação pedagógica dos IF’s é entendido, 

segundo Pacheco (2011, p. 23), como “elemento transversal presente no ensino, na pesquisa e na 

extensão, configurando-se como uma dimensão que ultrapassa os limites das simples aplicações 

técnicas e amplia-se aos aspectos socioeconômicos e culturais”. Assim, educação profissional e 

tecnológica simboliza a mudança de um paradigma: não basta adquirir conhecimento para o 

mundo do trabalho, mas usá-lo como forma de transformar a realidade do seu próprio território e, 

consequentemente, promovendo melhorias para a sociedade como um todo.  

A identidade dos Institutos Federais foi demarcada a partir de 7 (sete) aspectos 

essenciais (BRASIL.MEC, 2010):  

 

a) Dimensão simbólica: ofertar educação superior, básica e profissional, em 

diferentes níveis e modalidades de ensino, com ênfase na educação profissional e 

tecnológica.  

b) Política Pública: assumir o compromisso de ser um agente colaborador no 

desenvolvimento de outras políticas públicas locais, atuando na perspectiva 

geográfica, social, cultural e econômica.  

c) Relação com desenvolvimento local e regional: impulsionar o desenvolvimento 

local e regional como forma de contribuir para a sociedade como um todo, uma 

vez que oferecer acesso à educação para as comunidades menos atendidas é uma 

forma de democratizar o conhecimento e possibilitar melhorias sociais.   

d) Rede social: disseminar o conhecimento e compartilhar ideias de forma dialógica, 

promovendo uma constante interação entre indivíduo, instituição e sociedade, 

assumindo seu papel de agente transformador.   

e) Desenho curricular: através de sua estrutura pluricurricular e multicampi 

fomentar um amplo acesso à educação, desde a formação básica até a pós-

graduação, sem deixar de assegurar a formação continuada para trabalhadores. 

f) Educação, ciência, tecnologia e trabalho: mesclar essas concepções em prol de 

um ensino voltado para o domínio da tecnologia enquanto fator primordial para o 
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desenvolvimento do capital intelectual, endossando a luta pela soberania do país 

na produção de ciência e tecnologia, saindo da condição de mero importador. 

Necessariamente, essas concepções devem estar atreladas ao novo dinamismo do 

mundo do trabalho e aos aspectos históricos e culturais que o constituem.  

g) Autonomia: na condição de autarquias, possuem autonomia patrimonial, 

administrativa e financeira, bem como autonomia curricular, com a liberdade de 

criar e extinguir cursos, equiparando-se às universidades.  

 

Com fulcro nessas premissas, a missão do Instituto Federal do Ceará é que ele possa 

“produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar 

integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total inserção 

social, política, cultural e ética” (IFCE, [2013?]; p. 23). Esse desafio está refletido nas ações de 

expansão física e de capital humano para atender a comunidade acadêmica real e em potencial.  

Em 2018, o Instituto Federal do Ceará, conta com uma estrutura de 32 campi, 

distribuídos em 32 municípios do Estado. Desse total de campi, 23 ofertam cursos de graduação 

nas modalidades bacharelado, tecnológico e licenciatura. Além da formação superior, 50% das 

vagas são destinas para formação em cursos técnicos e, dentre os superiores, 20% para a formação 

de professores, conforme previsto no artigo oitavo da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

A distribuição dos campi em todas as mesorregiões do Estado torna o IFCE uma 

instituição mais acessível, do ponto de vista geográfico, para a população demandante do ensino 

superior. Embora nem todos os campi apresentem cursos de graduação, cada Mesorregião  conta 

ao menos com dois campi com esse nível de ensino.  

As cidades contempladas com os campi de Ensino Superior do IFCE são: Tianguá, 

Ubajara, Camocim, Acaraú e Sobral – Noroeste Cearense; Baturité e Canindé, Paracuru e Umirim 

– Norte Cearense; Fortaleza e Maracanaú – Região Metropolitana de Fortaleza; Crateús, Tauá, 

Boa Viagem e Quixadá – Sertões; Limoeiro do Norte, Morada Nova, Aracati e Jaguaribe – 

Jaguaribe; Cedro e Iguatu – Centro-Sul Cearense; Crato e Juazeiro – Sul Cearense.  
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5.2 A contribuição do Instituto Federal para o ensino superior no Ceará  

 

Promover acesso à educação superior certamente não é um desafio apenas quantitativo. 

Não basta aumentar as vagas, mas distribuí-las da forma mais equitativa possível, a fim de que seja 

um bem ao alcance de todos. Não há como conceber desenvolvimento para uma região sem 

considerar a formação de capital humano. Nesse sentido, um dos aspectos que precisa ser levado 

em consideração é o da abrangência territorial, oportunizando formação para o interior dos estados. 

Em 2018, a Rede Federal completa uma década de criação. Ao longo desse período o 

Instituto Federal do Ceará vem se afirmando enquanto instituição promotora de ensino superior, 

ofertando graduações para 23 municípios, através de 93 cursos presenciais, nas modalidades de 

licenciatura, bacharelado e tecnologia, distribuídos nas 7 (sete) mesorregiões do Estado do Ceará. 

A seguir, no gráfico 07, podemos ver a evolução da quantidade de campi e cursos nesses dez anos.  

 

 

Gráfico 07 – Evolução de campi e cursos superiores 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: IFCE (2018) 

 

No ano de 2009, apenas os municípios de Cedro, Fortaleza, Iguatu, Maracanaú, 

Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixadá e Sobral contavam com cursos superiores, que 

contemplavam 6 (seis) mesorregiões do estado: Metropolitana de Fortaleza, Sul, Jaguaribe, Sertões 

Centro-Sul e Noroeste. A Mesorregião  Norte passou a ser atendida em 2010, através do campus de 

Canindé.  
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O decênio 2009-2018 teve uma expansão de campi com cursos superiores e de cursos 

nesse nível de ensino robusta: o IFCE saiu de 8 para 23 unidades e de 40 para 93 cursos de 

graduação. Em consequência dessa ampliação na infraestrutura, o quantitativo de matrículas 

também apresentou um crescimento expressivo em todas as mesorregiões, conforme demonstrado 

a seguir na Figura10. 

 

Figura10 – Quantitativo de alunos matriculados 2009 / 2018 por Mesorregião  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Adaptado de IPECE (2007) / IFCE (2018) 

 

 

A quantidade de alunos matriculados nos cursos superiores entre os anos de 2009 e 

2018 teve um crescimento expressivo em todas as mesorregiões. Em 2009, a Mesorregião Norte 

ainda não contava com cursos superiores e o IFCE tinha pouco mais de 2.500 alunos matriculados. 

Em fevereiro de 2018, a instituição apresenta mais de 35.000 alunos. 

Considerando que a Mesorregião Norte ainda não tinha campus em 2009, o 

crescimento dela foi o maior em relação às demais. A dos Sertões também teve um processo de 

 

2009 

1.324 
390 

285 

116 

142 

250 

2018 

5.115 
2.917 

13.190 

2.963 

3.997 

2.961 

3.881 
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ampliação significativo: seu número de matrículas foi 25 vezes maior do que em 2009. A que 

apresentou a menor taxa de crescimento foi a Metropolitana de Fortaleza, mas ainda assim, no ano 

de 2018, o alunado atingiu um número 10 vezes maior em relação a 2009. Esse aumento de 

matrículas está diretamente relacionado com a expansão dos cursos nas mesorregiões, como 

demonstrado no Quadro 12.   

 

Quadro 12 – Quantidade de cursos superiores por Mesorregião  

 

MESORREGIÃO  MUNICÍPIO / CAMPUS 2009 2018 
TOTAL 

EM 2018 

Centro-Sul 
Cedro 2 4 

7 
Iguatu 3 3 

Jaguaribe 

Aracati   4 

16 
Jaguaribe   2 

Limoeiro do Norte 6 8 

Morada Nova   2 

Noroeste  

Acaraú   2 

16 

Camocim   3 

Sobral 5 5 

Tianguá   3 

Ubajara   3 

Norte 

Baturité   3 

10 
Paracuru   2 

Umirim    1 

Canindé   4 

RMF 
Fortaleza 16 19 

25 
Maracanaú 4 6 

Sertões  

Boa Viagem   1 

12 
Crateús   5 

Quixadá 2 5 

Tauá   1 

Sul 
Crato   2 

7 
Juazeiro do Norte 4 5 

                Fonte: IFCE (2018) 

 

O aumento de cursos na Mesorregião dos Sertões foi 6 vezes maior, indo de 2 (dois) 

para 12 cursos. Em termos proporcionais, assim como no quantitativo de matrículas, no de cursos o 

menor aumento também foi o da Mesorregião  Metropolitana de Fortaleza, que ampliou o quadro 

de novos cursos 1,2 vezes durante a década de 2009 a 2018. Esse resultado é consequência da 
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descentralização dos campi para o interior do estado, em que o crescimento de cursos e matrículas 

foi potencializado em todas as mesorregiões, como se pode observar na Figura11.  

 

Figura11 – Abrangência geográfica do IFCE em 2018 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: IFCE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: IFCE (2015) 

 

Após dez anos, o Instituto Federal do Ceará está com 32 unidades na sua estrutura, 

dentre elas a Reitoria e o Polo de Inovação Tecnológica, situados em Fortaleza. Ao todo, está 

presente em 30 municípios. Desse total, 7 (sete) unidades ofertam por ora apenas cursos de nível 

técnico, mas é possível que haja ampliação da oferta de vagas também para graduação. 

Como resultado desse crescimento, em uma década o IFCE formou ao todo mais de 

3.700 profissionais, dentre licenciaturas, tecnológicos e bacharelados. A seguir, o quadro 13 traz o 

quantitativo de diplomados por Mesorregião, conforme a modalidade dos cursos.  
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Quadro 13 – Quantitativo de alunos formados até 2018 por Mesorregião  

 

MESORREGIÃO  

ALUNOS 

FORMADOS ATÉ 

2018 

LICENCIATURA TECNOLOGIA BACHARELADO 

Centro-Sul 300 124 96 76 

Jaguaribe 650 75 398 179 

Noroeste 401 143 258 0 

Norte 512 188 324 0 

RMF 1240 306 581 337 

Sertões 273 121 114 28 

Sul 371 165 75 131 

TOTAL 3747 1122 1846 751 

         Fonte: IFCE (2018) 

 

No geral, os cursos de tecnologia são os que mais formam, seguidos das licenciaturas e 

dos bacharelados, com os percentuais de 49%, 30% e 21%, respectivamente. As Mesorregiões 

Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Norte são as que possuem o maior quantitativo de 

diplomados, respectivamente. 

A Mesorregião Norte destaca-se nesse contexto, uma vez que em 2009 ainda não 

contava com campus do Instituto Federal e em 2018 apresenta 41% dos egressos da instituição.  

Esse resultado torna-se ainda mais relevante ao considerar que essa Mesorregião  é que tem a 

menor taxa bruta de matrícula e que o IFCE investiu nela através de 4 campi com ensino superior, 

atingindo um total de 10 cursos em 2018.  

O processo de interiorização dos campi vem contribuindo para melhorar o acesso não 

apenas na perspectiva quantitativa, mas, principalmente, na de oferecer oportunidade de formação 

ao máximo de regiões possível e na de aliar os cursos com o contexto da economia local. 

 

O desenvolvimento local, regional ou nacional não pode prescindir do domínio, da 

produção e da democratização do conhecimento. Assim, esses institutos revelam-se 

espaços privilegiados de aprendizagem, inovação e transferência de tecnologias capazes 

de gerar mudança na qualidade de vida de milhares de brasileiros. O território de 

abrangência das ações de um instituto é, em resumo, a Mesorregião  onde se localiza, mas 

pode ir além dela quando se concebe sua atuação em rede (PACHECO, 2011: p. 21).  
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Com vistas em alinhar cada vez mais essa premissa do desenvolvimento regional com 

a formação ofertada, em 2017 foi aprovada a Resolução nº 100 (IFCE, 2017), que trata da criação 

de cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal do Ceará. De acordo com o Artigo 4º, a 

implantação de quaisquer cursos deve obrigatoriamente apresentar o estudo de potencialidades da 

região. O artigo 6º define como estudo de potencialidades como:  

 

A caracterização territorial da região, contextualização das empresas e indústrias, 

empregabilidade da região, estudo e análise do índice de desenvolvimento do município e 

do produto interno bruto, arranjo produtivo local, vocação predominante na região, 

descrição detalhada da escolaridade, mapeamento dos cursos já existentes na região e 

candidatos em potencial, em conformidade com a lei de criação dos institutos federais. 

(IFCE, 2017: p. 3).  

 

 

Destarte, além de permitir ao IFCE uma oferta diferenciada, o estudo de 

potencialidades também é uma estratégia para maximizar a eficiência dos cursos, uma vez que a 

escolha será precedida de um processo mais detalhado acerca das variáveis que são determinantes 

para o sucesso pós-implantação. Ainda de acordo com a referida resolução, os campi também 

devem atentar para a prioridade de oferta das modalidades de graduação, que deve seguir a ordem: 

licenciatura, tecnologia e bacharelado.  
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CONCLUSÕES  

 

A revisão de literatura permite afirmar que, do surgimento dos primeiros cursos à 

contemporaneidade, as oportunidades de acesso ao ensino superior foram sendo ampliadas ao 

longo dos anos, em decorrência das próprias necessidades de capital e mercado.   Obviamente, essa 

ampliação esteve – e ainda está – diretamente relacionada ao contexto político e econômico, 

enfrentando os entreves e limitações de cada período.  

Nas duas últimas décadas, a Educação Superior passou por uma intensificação no 

processo de expansão. Esse investimento integra um conjunto de ações que vislumbram um 

desenvolvimento mais pleno para o país. Políticas públicas como a Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – Reuni; o Programa Universidades para Todos – Prouni; O Programa de 

Financiamento Estudantil – Fies – e a ampliação da Rede Federal contribuíram para alavancar as 

oportunidades de formação.  

Dentre as políticas de expansão, a ampliação da Rede Federal inovou sua atuação com 

a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através da Lei 11.892/2008. 

Antes de alçar essa nova configuração, a Rede Federal oferecia cursos superiores através dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s, mas foi a partir dos IF’s que houve um 

aumento expressivo na oferta de graduações e interiorização dos campi, com a meta de uma 

unidade para cada Mesorregião do país.  

O Brasil ainda não atingiu o mínimo proposto na meta 12 do Plano Nacional de 

Educação, mas é inegável que houve um crescimento positivo em nível nacional, regional e local. 

Conforme a série histórica do Observatório do PNE entre os anos 2001-2015, comparando-se o 

ano inicial com o ano final, a taxa bruta estava, respectivamente, em 16,5% e 34,6% no Brasil; 

11,8% e 29,9% no Nordeste; 9,8% e 28% no Ceará. Quanto à taxa líquida, o Brasil apresentou 

9,2% e 18,1%; o Nordeste, 5,3% e 14,1%; e o Ceará, 5,9 e 15,5, respectivamente.  

Atualmente, conforme censo da Educação Superior de 2016, o Estado do Ceará 

apresentou um total de 258.175 alunos, matriculados em 894 cursos, distribuídos em 92 

instituições de ensino superior, nas esferas pública e privada. Dos 184 municípios do estado, 

somente 31 apresentam ao menos uma instituição de ensino superior.  
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A análise realizada nas mesorregiões aponta que a predominância de matrículas é da 

categoria administrativa privada, com 66,5% do total. Dentre as públicas, a que detém a maioria de 

oferta são as Universidades Estaduais, que concentram o percentual de 16,4%, seguidas das 

Universidades Federais com 12,3% e dos Institutos Federais com 4,8%.  

Apesar da esfera privada possuir maior número de matrículas em relação ao todo, 

considerando individualmente as mesorregiões, a oferta pública é superior em 4 (quatro) das 7 

(sete) mesorregiões: Norte, Noroeste, Sul e Centro-Sul. Dentre essas mesorregiões, o principal 

destaque é a Norte, com 90% das matrículas no setor público.  

No tocante à taxa bruta de matrículas, o cálculo estimado para o Ceará em 2016 foi de 

21,2%, considerando o total de matrículas do Estado e a projeção de população na faixa-etária de 

18-24 anos para o referido ano. Essa taxa sofreu decréscimo de 7 (sete) pontos comparada ao ano 

anterior, que foi de 28%, segundo o Observatório do PNE. Nas mesorregiões, as 3 (três) maiores 

taxas são as Mesorregiões Metropolitana de Fortaleza (37,6%), Sul (27,1%) e Noroeste (10,1%).  

As quatro menores são: Norte (3,7%), Sertões (7,1%), Centro-Sul (7,9) e Jaguaribe (9,2).  

Ao lançar um olhar sobre as taxas por Mesorregião  foi possível identificar que a média 

estadual camufla discrepâncias regionais. Entre a menor e a maior taxa, por exemplo, há 33,9 

pontos de diferença. Essa realidade demonstra que o esforço para o cumprimento da meta não pode 

considerar apenas a ampliação da oferta em termos quantitativos, mas também a equidade, levando 

oportunidade para o máximo de regiões possível.   

Nesse sentido, o Instituto Federal no Estado do Ceará vem contribuindo para atenuar o 

déficit de interiorização da educação superior. Embora não seja a categoria administrativa com o 

maior percentual de matrículas no Estado, é a que a atende o maior número de municípios, estando 

presente em 23, dos 31 que contam com Instituições de Ensino Superior.   

Em 2018, cada Mesorregião do Estado conta ao menos com 2 (dois) campi do IFCE.  

Ao comparar as taxas de PIB per capita com o percentual de matrículas nas mesorregiões, 

considerando apenas a atuação do Instituto Federal do Ceará, notou-se que a instituição tem maior 

participação nas três mesorregiões com menor PIB per capita: Sertões, Norte e Centro-Sul. Essa 

constatação entra em sintonia com proposta da política de criação dos Institutos Federais, que é a 

de estimular o desenvolvimento local.  
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Em uma década, no período de 2009-2018, o IFCE apresentou um crescimento 

expressivo em todas as mesorregiões. Já formou mais 3.700 profissionais, dentre cursos de 

licenciatura, tecnologia e bacharelado. Em 2009, o total de matrículas estava um pouco acima de 

2.500, distribuídas em 40 cursos; em 2018 já são mais de 35.000 matrículas e 93 graduações, ainda 

com expectativa de crescimento. Considerando o pouco tempo de atuação, é salutar a expansão do 

Instituto Federal do Ceará, principalmente do ponto de vista de estimular o potencial de 

desenvolvimento econômico das mesorregiões.  

Nessa perspectiva, de analisar a ampliação da Rede Federal e as potencialidades locais, 

a pesquisa enfrentou duas limitações: a maioria dos municípios não conta com o mapeamento dos 

Arranjos Produtivos Locais; as mesorregiões também não apresentavam estudos acerca dos seus 

aspectos sociais e econômicos, o que dificultou a análise de correlação entre os cursos implantados 

e o desenvolvimento local e regional.  

Ante os resultados obtidos, esta pesquisa conclui que o Instituto Federal do Ceará 

oferece como principal contribuição para o Ensino Superior do Estado sua política de 

interiorização, que atende de forma direta a 22 municípios do interior, que concentram 70% das 

matrículas de graduação da instituição. Ademais, a expertise em cursos tecnológicos é um 

diferencial na oferta, oportunizando formação superior em menor tempo.  
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ANEXO I – RELAÇÃO ENTRE ÁREAS DE FORMAÇÃO E CURSOS DO CEARÁ 

  

 
 

ÁREA CURSO 

Agricultura, florestas e recursos pesqueiros 

AGROINDÚSTRIA 

AGRONEGÓCIO 

AGRONOMIA 

ENGENHARIA DE AQUICULTURA 

ENGENHARIA DE PESCA 

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

ZOOTECNIA 

Arquitetura e construção 

ARQUITETURA E URBANISMO 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

ENGENHARIA CIVIL 

ESTRADAS 

Artes 

ARTES VISUAIS 

ÁUDIO VISUAL E NOVAS MÍDIAS 

CINEMA E AUDIOVISUAL 

DANÇA 

DESIGN 

DESIGN - MODA 

DESIGN DE INTERIORES 

DESIGN DE MODA 

DESIGN DE PRODUTO 

DESIGN DIGITAL 

DESIGN GRÁFICO 

MÚSICA - COMPOSIÇÃO 

MÚSICA - FLAUTA TRANSVERSAL 

MÚSICA - PIANO 

MÚSICA POPULAR - SAXOFONE 

RÁDIO, TV E INTERNET 

SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS 

TEATRO 

Ciências 

BIOLOGIA 

BIOMEDICINA 

BIOTECNOLOGIA 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SANEAMENTO AMBIENTAL 
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Ciências físicas 

FÍSICA 

GEOGRAFIA 

GEOLOGIA 

OCEANOGRAFIA 

QUÍMICA 

Ciências sociais e comportamentais 

ANTROPOLOGIA 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

ECONOMIA ECOLÓGICA 

PSICOLOGIA 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Comércio e administração 

ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COMÉRCIO EXTERIOR 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

FINANÇAS 

GERÊNCIA DE CLÍNICAS E HOSPITAIS 

GERÊNCIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

GERÊNCIA DE MARKETING 

GERÊNCIA DE NEGÓCIOS 

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS 

GERÊNCIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

GESTÃO AMBIENTAL 

GESTÃO COMERCIAL 

GESTÃO DA QUALIDADE 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

GESTÃO DE REDE DE COMPUTADORES 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO 

GESTÃO FINANCEIRA 

GESTÃO HOSPITALAR 

LOGÍSTICA 

MARKETING 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

PROCESSOS GERENCIAIS 

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

SECRETARIADO 
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SECRETARIADO EXECUTIVO 

Computação 

ANÁLISE DE SISTEMAS 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

BANCO DE DADOS 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

COMPUTAÇÃO 

JOGOS DIGITAIS 

REDES DE COMPUTADORES 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

SISTEMAS PARA INTERNET 

Direito DIREITO 

Engenharia e profissões correlatas 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

ENGENHARIA 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

ENGENHARIA DE ENERGIAS 

ENGENHARIA DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

ENGENHARIA DE MECATRÔNICA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

ENGENHARIA ELETRÔNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

ENGENHARIA METALÚRGICA 

ENGENHARIA QUÍMICA 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

MECATRÔNICA INDUSTRIAL 

PROCESSOS QUÍMICOS 

TELEMÁTICA 

Formação de professor e ciências da educação ARTES VISUAIS 
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BIOLOGIA 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

DANÇA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO - LINGUAGENS E 

CÓDIGOS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

FILOSOFIA 

FÍSICA 

GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS 

NATURAIS E MATEMÁTICA 

LETRAS 

LETRAS - ESPANHOL 

LETRAS - INGLÊS 

LETRAS - LIBRAS 

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

LETRAS - PORTUGUÊS 

LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 

LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 

LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 

LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 

LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO 

LICENCIATURA INTERCULTURAL 

INDÍGENA 

MATEMÁTICA 

MÚSICA 

PEDAGOGIA 

QUÍMICA 

SOCIOLOGIA 

TEATRO 

Humanidades e letras 

FILOSOFIA 

HISTÓRIA 

HUMANIDADES - BI/LI 

LETRAS - INGLÊS 

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOLOGIA 

Jornalismo e informação 

BIBLIOTECONOMIA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 

JORNALISMO 
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Matemática e estatística 

CIÊNCIAS ATUARIAIS 

ESTATÍSTICA 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA INDUSTRIAL 

Produção e processamento 

ALIMENTOS 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

ENGENHARIA DE MINAS 

ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

PETRÓLEO E GÁS 

Proteção ambiental 
GESTÃO AMBIENTAL 

PROCESSOS AMBIENTAIS 

Saúde 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENFERMAGEM 

FARMÁCIA 

FISIOTERAPIA 

FONOAUDIOLOGIA 

MEDICINA 

NUTRIÇÃO 

ODONTOLOGIA 

RADIOLOGIA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

Serviço social SERVIÇO SOCIAL 

Serviços de segurnça SEGURANÇA NO TRABALHO 

Serviços de transportes (cursos gerais) GESTÃO PORTUÁRIA 

Serviços pessoais 

ECONOMIA DOMÉSTICA 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 

EVENTOS 

GASTRONOMIA 

GESTÃO DE TURISMO 

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER 

HOTELARIA 

TURISMO 

Veterinária MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 


