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RESUMO. O artigo apresenta uma discussão sobre a inter-relação entre Política de Educação e Território em uma 
perspectiva geográfica. Especificamente, busca-se analisar a política de expansão dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologias (IF’s) e suas escalas de ação; descrever o processo evolutivo histórico-geográfico das fases de 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; destacar a distribuição espacial dos campi dos 
IF’s no Brasil e no estado da Bahia. A pesquisa preliminar demonstra a representatividade dessa política pública de 
educação no Brasil. Percebe-se um processo de expansão e de interiorização, rápido e surpreendente, em múltiplas 
escalas de ação, que atinge todo o território nacional. Essa análise espacial tem a expectativa de contribuir para o 
planejamento, gestão e (re)ordenamento das políticas e ações de expansão de novos campi e sua inter-relação com o 
desenvolvimento dos lugares e regiões no território brasileiro.
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ABSTRACT. The article presents a discussion of the interrelation between the Education Policy and Territory in a 
geographical perspective. Specifically, we seek to analyze the expansion policy of the Federal Institutes of Education, 
Science and Technology (FI’s) and their scales of action; describe the historical and geographical evolution process of 
expansion phases of the Federal Network of Vocational and Technical Education; highlight the spatial distribution 
of the FI’s campuses in Brazil and in the state of Bahia. Preliminary research shows the representativeness of this 
public education policy in Brazil. Realize a process of expansion and internalization, quick and amazing, at multiple 
scales of action, which affects the entire national territory. This spatial analysis expects to contribute to the planning, 
management and (re)ordering of the actions and policies of expansion of new campuses and their interrelationship 
with the development of places and regions in Brazil.

Keywords. Technological Education Policy, territory, Scales Management, Federal Institutes 
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INTRODUÇÃO

A discussão sobre a inserção de instituições educacionais e suas implicações no território 
vem despertando o interesse de pesquisadores, ocupando cada vez mais espaço nos seminários 
acadêmicos, congressos e publicações sobre o assunto.

 As investigações sobre temas como, influências recíprocas da educação e espaço; espacialização 
do processo educacional; regionalização de cursos nos diversos níveis, aspectos locacionais dos 
estabelecimentos de ensino; centralização e descentralização de políticas públicas educacionais; 
Universidades e produção do espaço; são exemplos de abordagens dentro dessa temática. Estes 
estudos contribuem para um melhor planejamento e ordenamento de políticas educacionais, na 
escala municipal, estadual, regional e nacional.

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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A Geografia por ser a ciência que estuda o espaço e suas complexas articulações multidimensionais 
tem dado sua contribuição nesse debate. Cada vez mais geógrafos elaboram reflexões e 
direcionamentos sobre a educação e a institucionalização de novos arranjos territoriais e seu 
rebatimento no desenvolvimento local e regional. Conforme Milton Santos e Maria Laura da 
Silveira, o que se pretende discutir “não é a análise de um pedagogo, mas o estudo geográfico 
do fenômeno da Educação [...] pretende ser, ao mesmo tempo, uma visão estática – como as 
coisas são – e uma visão dinâmica, isto é, o processo. Uma e outra poderão nos ajudar, de 
alguma forma, a enxergar a tendência”. (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 11).

O tema deste artigo é merecedor de análise científica devido à representatividade dessa 
política pública de expansão da educação profissional brasileira e sua interdependência com o 
desenvolvimento social, cultural e econômico das diversas localidades e regiões. “A distribuição dos 
serviços educacionais coloca, portanto, importantes problemas relacionados com a organização 
do espaço geográfico” (SILVA, 2008, p.6). 

Há necessidade do conhecimento das transformações advindas da expansão dos Institutos 
Federais no Brasil para auxiliar no planejamento integrado, gestão e (re)ordenamento do sistema 
educacional técnico profissionalizante. A Geografia, com sua análise crítica, tende a colaborar, 
utilizando de uma abordagem espacial e regional com critérios de análise de eficiência e equidade 
para a compreensão da organização espacial de ensino profissional no território nacional.

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO: UMA ABORDAGEM GEOGRÁFICA

O estudo geográfico das políticas de educação sugere, entre outros aspectos, estudos locacionais 
de instituições de ensino; analises que envolvam as dinâmicas demográficas; demandas socioespaciais; 
atividades econômicas; equipamentos de infraestrutura; referências culturais identitárias; políticas 
e ideologias educacionais. 

Em um olhar geográfico sobre a políticas de educação é relevante que leve em consideração as 
múltiplas escalas - local, regional, nacional e global e suas articulações multidimensionais - política, 
social, econômica, cultural e ambiental. Uma geografia da educação que dê conta: do passado 
- história/periodização; do presente - realidade/espaço vivido; e do futuro - devir/prospecção. 
Nessa perspectiva, a geografia transcende seu caráter disciplinar para analisar espacialmente um 
fenômeno essencialmente multidisciplinar. Por conseguinte, sua contribuição para o planejamento, 
organização e gestão tende a ser mais efetiva.

Contudo, a complexa relação entre geografia e educação envolve alguns problemas de método. 
O olhar somente do geógrafo não se basta, isso devido ao caráter multidisciplinar, multidimensional 
e ao movimento da sociedade e do processo educacional em múltiplas escalas, é preciso dialogar 
e agregar as teorias e analises de pesquisadores de outras áreas. Outro aspecto a ser destacado 
é que os estudos descritivos por si só, não são suficientes para explicar o fenômeno educacional 
somente como estão, mas como foram, estão e serão - dimensão temporal. É preciso mesclar, 
cruzar, sobrepor variáveis e relacionar procedimentos para avançar em uma analise geográfica 
critica e prospectiva.

Milton Santos e Maria Laura Silveira, no livro “O Ensino Superior Público e Particular e o 
Território Brasileiro” apresentam uma discussão sobre Educação e Território, ressaltando que “O 
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Território Brasileiro cria demandas educacionais, isto é, cria necessidades de formação de pessoas 
nos lugares”. Os autores trazem o conceito de território utilizado pela sociedade, que de maneira 
geral, impõe sua lógica à dinâmica educacional nos diversos níveis de ensino. Paralelamente, 
configura-se uma geografia educacional, definida “pelo papel dos agentes que comandam o ensino e 
cujas lógicas participam da reconstrução do Território Brasileiro” (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p.12).

Conforme observado pelos autores, o início da ocupação e formação territorial, atrelado as 
primeiras formas urbanas e a produção voltada para exportação deram uma configuração inicial 
da oferta de escolas e cursos no território brasileiro. “Foi, talvez, a combinação de dois fatores 
principais: a localização do poder político-administrativo e a centralização correspondente dos 
agentes e das atividades econômicas que criou as primeiras necessidades de contar com escolas” 
(2000, p. 15). Ou seja, as áreas de produção econômica - ciclo da cana de açúcar e ciclo do ouro, 
condicionaram a formação dos primeiros núcleos urbanos localizados nas regiões litorâneas e, 
consequentemente, os primeiros estabelecimentos de ensino. A medida que foi se consolidando 
as estradas, ferrovias, energia elétrica, abastecimento de água, equipamentos e sistemas de 
infraestrutura, foram interiorizando os núcleos urbanos e surgindo novas escolas.

O que podemos perceber de fato, é que a cada evolução nos ciclos econômicos, demandava 
mecanização e melhorias de técnicas na produção, por conseguinte, aumentava a demanda por 
conhecimento técnico, principalmente, atrelados a sistemas de engenharia. “Aos saberes universais 
acrescentam-se, desse modo, os saberes técnicos que povoaram já não somente o litoral, mas, 
sobretudo, áreas interioranas especializadas e voltadas para um mercado exterior” (2000, p.18).

Como bem colocam os autores, a questão é que 
há um imperativo territorial na produção de educação. Essa idéia, entretanto, não é 

suficientemente utilizada nas tarefas de planejamento educacional. Esse imperativo permite 
pensar que há uma relação biunívoca entre educação e território. A Educação, atividade econômica 
e social de peso, tem, por isso, papel fundamental na caracterização do espaço nacional; este, por 
sua vez, em função das suas características regionais e locais, influi sobre a natureza da atividade 
educacional (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 57).

A expansão desigual das instituições de educação nos diversos níveis de ensino, tanto em 
quantidade como em qualidade, se relacionam com a interlocução entre espaço e a educação. 
Municípios, Estados, Regiões, possuem particularidades econômicas, sociais, culturais, políticas e 
ambientais, que são características relevantes para o entendimento das desigualdades geográficas 
do fenômeno educacional. 

Haveria, assim, uma dupla ação simultânea, reveladora da relação entre fenômeno educacional 
e fenômeno territorial. Dá-se, de um lado, a construção de topologias dos estabelecimentos de 
ensino sobre um dado espaço, enquanto, de outro, revela-se a força desse espaço na constituição 
de uma dada topologia. O movimento entre a procura e a oferta do ensino depende dessa 
interação. Distinguiríamos, assim, áreas de rarefação e áreas de acumulação de ofertas de 
educação superior (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 57).

De maneira geral, isso fica mais evidente no ensino superior, pois, percebe-se uma 
densidade maior de estabelecimentos de ensino, de alunos e professores em áreas mais dinâmicas, 
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principalmente, atrelados a especializações econômicas produtivas. Por outro lado, uma maior 
rarefação de instituições de ensino em regiões que não possuem atrativos econômicos. 

Nessa perspectiva, pode-se associar, em via de mão dupla, particularidades produtivas e 
particularidades educacionais e implicações territoriais. Sem a pretensão de esgotar o assunto, pelo 
contrário, busca-se uma melhor compreensão das políticas de expansão de instituições federais 
e sua interação com os lugares.

A POLÍTICA DE EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA NO BRASIL E SUAS ESCALAS DE AÇÃO

Escala de Ação - Nacional

No Brasil, nos últimos anos, uma política pública educacional vem chamando atenção 
dos pesquisadores e analistas regionais. Trata-se da política de expansão e descentralização 
das Instituições Federais de Ensino. As Universidades Federais e a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica passam por esse processo. Um dos objetivos dessa política é ampliar o 
acesso à educação técnica e superior e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento local 
e regional do espaço brasileiro.

Esta artigo delimita como objeto de estudo a política de expansão e interiorização da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente, a Rede é composta pelos 
Institutos Federais de Educação, Universidades Tecnológicas, Centros Federais de Educação 
Tecnológica e Escolas Técnicas vinculadas à Universidades. A expansão se dá, sobretudo, nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), num processo denominado de Ifetização. 

Estas instituições têm suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica sem 
similar em nenhum outro país. São 38 institutos, [...] espalhados por todo o país, além de 
várias unidades avançadas, atuando em cursos técnicos (50% das vagas), em sua maioria na 
forma integrada com o ensino médio, licenciaturas (20% das vagas), bacharelados e graduações 
tecnológicas, podendo ainda disponibilizar especializações, mestrados profissionais e doutorados 
voltados principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica (PACHECO, 2008, p.9).

Com uma estrutura multicampi os Institutos Federais se relacionam diretamente com as 
localidades e regiões.  “É neste sentido que os Institutos Federais constituem um espaço fundamental 
na construção dos caminhos com vista ao desenvolvimento local e regional” (PACHECO, 2008, p.10). 

A Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
institucionalizou o compromisso de os institutos federais atuarem/se inserirem em seus contextos 
regionais. Os incisos I e II do art. 6º, seção II, versam que a oferta e o desenvolvimento da educação 
profissional e tecnológica devem ter vistas “na atuação profissional nos diversos setores da economia, 
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”. E, ainda, no inciso IV 
do mesmo artigo afirma que os Institutos Federais têm por finalidade e característica “orientar 
sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais”. Portanto, assumiu destaque neste processo o papel que os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia devem assumir no contexto regional em que se inserem. 
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Contextos que se materializam por meio de diversos níveis de territorialidades como municipal, 
microrregional, mesorregional, estadual e regional (SILVA, 2009, p. 45).

A figura 1 mostra a evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no 
território brasileiro. Até 2002, existiam 126 unidades de educação profissional. Na 1ª e 2ª fase da 
expansão, realizada de 2003 a 2012, foram implantados 320 novos campi dos Institutos Federais 
de Educação Tecnológica. A 3ª fase da expansão tem previsão de mais 120 novos campi até o fim 
de 2014. Serão 440 novos IF’s, em um total de 566 distribuídos no espaço brasileiro (MEC/SIMEC, 
2012).

Figura 1 – Evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

Fonte: MEC/SIMEC (2012)
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Portanto a expansão, com a perspectiva de totalizar 566 campus, alargando a Rede por 
todo “o tecido social do país, por meio da sua interiorização o que a transforma em uma das mais 
importantes estruturas públicas potencialmente indutoras do desenvolvimento regional/local e 
da resolução de demandas sociais” (MEC/SEPT, 2009, p. 12).

Na recente transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram ampliadas as atribuições da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. Atribuições como desenvolvimento e inovação, atividades 
de extensão e cumplicidade com o desenvolvimento regional, passaram a assumir centralidade 
no que tange à atuação institucional (MEC/SEPT, 2009, p. 8).

Dessa forma, têm-se os seguintes questionamentos: Como fica a distribuição e evolução 
espacial dos IF’s no Brasil? Como fica a nova configuração por estado/região? Até que ponto essa 
política de expansão minimiza as desigualdades e desequilíbrios socioeducacionais na escala inter-
regional? De fato, ocorre uma interiorização?

Escala de Ação - Estadual 

Vejamos a seguir, na escala estadual, como fica o cenário da política de expansão.
A tabela 1 demonstra a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e sua distribuição 

pelos estados brasileiros. Vale destacar que até 2002, os estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do 
Sul, além do Distrito Federal, não possuíam unidades de ensino federal tecnológico. Observa-se 
que com a prospecção de novos campi até o fim de 2014, estes chegarão, a 05 unidades no Acre, 
04 no Amapá, 10 no Mato Grosso do Sul e 10 no Distrito Federal. 

Um estado que merece destaque na expansão e interiorização é Minas Gerais, crescendo 
de 04 escolas técnicas em 2002 para 55. Até o final de 2014 o estado terá a maior quantidade de 
campus da Rede Federal, seguido pelo Rio de Janeiro com 40, São Paulo com 37 e Bahia com 35. 
Os dados da expansão dos IF’s demonstram o dinamismo nos diversos estados brasileiros.

A criação de novas unidades de ensino descentralizadas pauta-se por importantes objetivos 
como: elevação da oferta de matrículas, interiorização da rede, criação de instituições em estados 
até então não atendidos pela rede federal, entre outros. Merece citação o critério que definiu a 
localização das novas unidades, com base na identificação de cidades polos em mesorregiões. 

Este caminho aprofundará a contribuição da rede federal ao desenvolvimento sócio-econômico 
de diversas regiões, permitirá o acolhimento de um público, historicamente, posto à margem de 
políticas de formação profissional, entre outros benefícios, o que, sem dúvida, contribuirá para 
uma mais justa ordenação do território brasileiro a partir da inclusão de regiões há tempo excluídas 
das políticas públicas em Educação Profissional e Tecnológica (PEREIRA, 2009, p. 1-2).
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Escala de Ação - Macrorregional

Além da distribuição por estado, pode-se destacar a difusão da Rede Federal por regiões do 
Brasil (Tabela 2 e Gráfico 1). A região nordeste se encontra em posição de destaque nessa expansão, 
passando de 53 escolas técnicas em 2002 para uma perspectiva de 195 campi até o final de 2014, 
incorporando um total de 34% da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Com os dados coletados percebe-se, um crescimento significativo da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica do Brasil, o que demonstra um dinamismo nas cidades e regiões onde os 
institutos estão se instalando. Contudo, abre-se um importante espaço para discussões, pesquisas 
e estudos sobre essa política pública de expansão e descentralização da educação técnica e seu 
rebatimento na dinâmica do desenvolvimento local e regional territorial brasileiro. 

Tabela 1 – Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica por Estado do Brasil

ESTADOS PREEXISTENTES
2002

1ª FASE
2003-2010

2ª FASE 
2011-2012

3ª FASE 
2013-2014* TOTAL DE IF’S

Acre 0 1 3 1 05

Alagoas 4 0 7 4 15

Amapá 0 0 2 2 04

Amazonas 4 6 0 4 14

Bahia 12 12 2 9 35

Ceará 5 17 1 6 29

Distrito Federal 0 2 7 1 10

Espírito Santo 6 11 1 2 20

Goiás 6 7 4 5 22

Maranhão 4 10 4 8 26

Mato Grosso 3 7 1 3 14

Mato Grosso do Sul 0 1 6 3 10

Minas Gerais 4 37 8 6 55

Pará 7 6 1 5 19

Paraíba 6 3 3 6 18

Paraná 8 13 3 7 31

Pernambuco 8 6 1 9 24

Piauí 5 9 3 3 20

Rio de Janeiro 8 18 1 7 34

Rio Grande do 
Norte

5 12 1 3
21

Rio Grande do Sul 12 12 9 7 40

Rondônia 1 4 1 1 07

Rorâima 1 1 1 1 04

Santa Catarina 8 16 7 3 34

São Paulo 3 18 8 8 37

Sergipe 3 0 3 4 10

Tocantins 2 4 0 2 08

Total de IF’s 126 232 88 120 566

Fonte: MEC/SIMEC (2012) / * Previstos
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Tabela 2 – Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica por Regiões do Brasil

REGIÃO
PREEXISTENTES

2002

1ª FASE 

2003-2010

2ª FASE 

2011-2012

3ª FASE

2013-2014*

TOTAL POR

REGIÃO

Norte 15 22 8 16 61

Nordeste 53 68 25 52 195

Centro Oeste 9 17 18 12 56

Sudeste 21 84 18 23 146

Sul 28 41 19 17 105

Total de IF’s 126 232 88 120 566

Fonte: MEC/SIMEC (2012) /* Previstos

Gráfi co 1 – Rede Federal de Educação Profi ssional e Tecnológica

por Região do Brasil

   * Previstos até o fi m de 2014.

A EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

Escala de Ação - Estadual - Bahia

Na Bahia, a expansão está sendo de grande importância. Até 2002 o estado possuía 12 
escolas técnicas. De 2003 a 2010 foram instaladas mais 07 novos campi dos IF’s e estão previstos 
mais 15 novos campi a serem implantados até o fi nal de 2014. Ou seja, em quase 10 anos, serão 22 
novos IF’s distribuídos pelo território baiano, totalizando 35, ocupando a 4° posição em número 
de campi no Brasil (Ver Figura 2 e Tabelas 3 e 4). 

Hoje, a educação profi ssional tecnológica na Bahia é composta pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA, antigo CEFET/BA) com estrutura de 16 campi e 5 
núcleos avançados e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO, 
antiga EMARC) composto por 9 campi, portanto, totalizando, na atualidade, 25 campi dos IF’s no 
espaço territorial baiano.

* Previstos até o fi m de 2014.

* Previstos até o fi m de 2014.
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Figura 02 – Evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia

Fonte: MEC/SIMEC, 2012.

A tabela 3 destaca a distribuição dos IF’s por município da Bahia, com os respectivos 
dados da população. Percebe-se que a expansão no Estado vem atingindo, sobretudo, as cidades 
médias do território baiano. Está ocorrendo um nítido processo de interiorização que interfere 
significativamente na dinâmica dessas localidades nos aspectos sociais, culturais e econômicos.
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Tabela 3 – Estado da Bahia – Cidades com IF’s, População, Institutos e Fases

CIDADES POPULAÇÃO 2010 INSTITUTOS FASE DE IMPLANTAÇÃO

Alagoinhas 141.949 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Barreiras 137.427 IFBA Preexistente - até 2002

Bom Jesus da Lapa 63.480 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Brumado 64.602 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Camaçari 242.970 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Catu 51.077 IFBA Preexistente - até 2002

Dias D’ Ávila 66.440 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Euclides da Cunha 56.289 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Eunápolis 100.196 IFBA Preexistente - até 2002

Feira de Santana 556.642 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Governador Mangabeira 19.818 IFBAIANO 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Guanambi 78.883 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Ilhéus 184.236 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Irecê 66.181 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Itaberaba 61.631 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Itapetinga 68.273 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Jacobina 79.247 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Jequié 151.895 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Lauro de Freitas 163.449 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Paulo Afonso 108.396 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Porto Seguro 126.929 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Salvador 2.675.656 IFBA Preexistente - até 2002

Santa Inês 10.363 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Santo Amaro 57.800 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Santo Antonio de Jesus 90.985 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Seabra 41.798 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Senhor do Bonfim 74.419 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Serrinha 76.762 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Simões Filho 118.047 IFBA Preexistente - até 2002

Teixeira de Freitas 138.341 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Uruçuca 19.837 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Valença 88.637 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Valença Tento 88.637 IFBA Preexistente - até 2002

Vitória da Conquista 306.866 IFBA Preexistente - até 2002

Xique xique 45.536 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Fonte: MEC/SIMEC, 2012; IBGE – Censo 2010.
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Escala de Ação - Estadual – Bahia (Mesorregiões)

Observando os IF’s por Mesorregião no Estado da Bahia (tabela 4), percebe-se a desigualdade 
da difusão entre as regiões, porém, com a expansão, os desequilíbrios têm reduzido, exceto na 
mesorregião do Extremo Oeste Baiano, que parece ter sido preterida nas fases de expansão dos IF’s, 
permanecendo apenas com 01 campus do IFBA. Vale ressaltar que a mesorregião – Metropolitana 
de Salvador, com 9 campi, permanece como a região de maior aglomeração de campi dos IF’s, isso 
devido, ao dinamismo econômico dos municípios que compõem essa mesorregião.

Tabela 4 – Estado da Bahia - Distribuição e Expansão dos IF’s por Mesorregião

MESORREGIÕES

DA BAHIA

PREEXISTENTES

2002

1ª FASE

2003-2010

2ª FASE 

2011-2012*

3ª FASE

 2013-2014*

TOTAL POR

MESORREGIÃO

Extremo Oeste Baiano 1 0 0 0 1

Vale São Franciscano 0 2 0 1 3

Centro Sul Baiano 3 2 1 1 7

Sul Baiano 4 1 1 0 6

Centro Norte Baiano 0 1 2 1 4

Nordeste Baiano 1 1 0 3 5

Metropolitana Salvador 3 2 1 3 9

Total de IF’s 12 9 5 9 35

*Previstos

Fonte: MEC/SIMEC, 2012.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, percebe-se uma nítida política pública federal de interiorização 
da educação profissional tecnológica e superior, com forte abordagem territorial/regional, 
desconcentrando os investimentos dos grandes centros urbanos para áreas de cidades pequenas 
e médias, tudo isso, com objetivo claro de ampliar e democratizar o acesso a educação técnica, mas 
principalmente, contribuir para o desenvolvimento local e regional do espaço brasileiro. 

Este estudo preliminar demonstra a representatividade dessa política pública de educação 
no Brasil. Entender a política de expansão dos Institutos Federais de Educação Tecnológica e suas 
implicações no território, no desenvolvimento local e regional se fazem necessário. Entretanto, é 
preciso ampliar os procedimentos metodológicos com parâmetros para uma análise crítica integrada, 
que utilize critérios de eficiência e de equidades espaciais para compreender as (re)configurações 
territoriais regionais, (re)arranjos locais e a organização espacial da educação profissional, científica 
e tecnológica no território brasileiro.

Pensar o futuro de um Instituto federal é um ato de quem está preocupado com o destino dos 
profissionais que atuarão do mercado de trabalho brasileiro e saber se a instituição educacional 
esta realmente realizando sua função social.  Pretende-se, dessa forma, contribuir para a 
compreensão da importância e da viabilidade do uso de prospecção como instrumento para 
se pensar o futuro dos Institutos Federais (MOURA, 2010, p. 5).
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Tanto no Brasil, quanto no estado da Bahia, percebe-se um processo de expansão rápido e 
surpreendente, que modificam, principalmente, o cotidiano das cidades médias e pequenas. Nessa 
perspectiva, alguns questionamentos permanecem em aberto, tais como, até que ponto essas 
políticas de expansão e interiorização minimizam as desigualdades e desequilíbrios socioeducacionais 
nas escalas intra e inter-regional? A expansão de novos campi tem ocorrido com planejamento, 
infraestrutura adequada e qualidade necessária para o desenvolvimento de suas atividades? Os 
cursos implantados nos novos campi dos IF’s se relacionam com as especificidades das localidades? 
Foram observados aspectos locacionais? E os arranjos produtivos locais? Quais as dificuldades, 
perspectivas e tendências dessa expansão dos IF’s para o desenvolvimento do território brasileiro?

Esses e outros questionamentos demonstram a importância do entendimento das 
transformações advindas do processo de expansão dos IF’s. Essa análise espacial tem a expectativa 
de contribuir para o planejamento e (re)ordenamento das ações de expansão de novos campi e sua 
inter-relação com o desenvolvimento territorial das localidades.
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