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RESUMO 

 

 

Este artigo tem por objetivo abordar o grande impacto do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará no Município de 

Acaraú (CE) e região e o que essa implantação representa para a qualidade 

da educação a nível regional. Campus este implantado mediante plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciado 

na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2005.  

Este campus é um gerador de oportunidades, com a oferta de ensino 

público, gratuito, federal, com as modalidades de cursos técnicos, 

superiores, de pós-graduação e de extensão (formação inicial e continuada). 

Oportunidade esta que representa um grande diferencial de 

profissionalização a inúmeros jovens não só de Acaraú, mas dos sete 

municípios que compõem a região do Baixo Vale do Acaraú (Bela Cruz, 

Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos).  

Com dez aos de existência completados, no ano de 2020, a unidade 

já produz vários frutos à região do Baixo Vale do Acaraú, no litoral Oeste do 

Estado do Ceará, tendo como grande foco atender ao arranjo produtivo local 

da região, suprindo demanda de formação de mão de obra ao mercado, nas 

áreas vocacionais da região, como também se atenta a uma formação 

holística e cidadã, centrada na humanização de seu alunado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Criado pela Lei Federal 11.892/2008, os Institutos Federais foram 

implantados de acordo com uma nova concepção sobre o papel e a presença 
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do sistema de ensino federal na oferta pública da educação profissional e 

tecnológica, desenhando uma nova concepção de ensino, descentralizada e 

multicampi, fortalecendo o processo de interiorização e expansão, oferta 

esta que, antes de sua criação, era mais concentrada aos grandes centros 

urbanos. Desta forma, os estudantes não precisam se deslocar por longos 

quilômetros para poderem estudar, mas afixam-se em sua região de origem 

ao longo de sua formação. Atualmente, no Ceará, o Instituto apresenta uma 

Reitoria, sediada na Capital, além de 34 campi distribuído em todas as 

regiões do Estado, garantindo a descentralização do ensino técnico, 

superior, de pós-graduação e extensão. 

O IFCE nasce da integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Ceará com as Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de 

Iguatu, vinculado ao Ministério da Educação, sendo uma autarquia de 

natureza jurídica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

As raízes da instituição remontam ao começo do século XX, quando 

o então presidente Nilo Peçanha, pelo Decreto nº 7566, de 23 de setembro 

de 1909, instituiu a Escola de Aprendizes Artífices. Ao longo de um século 

de existência, a instituição teve sua denominação alterada, primeiro para 

Liceu Industrial do Ceará, em 1941; depois para Escola Técnica Federal do 

Ceará, em 1968. No ano de 1994, a escola passou a chamar-se Centro 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará (Cefet/CE), 

ocasião em que o ensino foi estendido ao nível superior e suas ações 

acadêmicas, acrescidas das atividades de pesquisa e extensão. Assim, 

estavam fincadas as bases necessárias à criação do Instituto Federal do 

Ceará.  

O campus de Acaraú, fruto de expansão da Rede Federal, traz à 

realidade do Baixo Acaraú uma nova oferta de qualificação profissional e 

tecnológica. No histórico em seu site, reafirma-se que a unidade busca 

formar “profissionais habilitados a atuar nos setores de potencialidade da 

região, como pesca, aquicultura e construção naval entre outros, tornando-

se a esperança de melhorias para a região e depositário dos anseios de 

progresso da comunidade local.”  
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A unidade acarauense do Instituto teve a autorização de 

funcionamento autorizada mediante a portaria 1366, de 6 de dezembro de 

2010, publicada no Diário Oficial da União na data de 8 de dezembro de 2010 

Ratifica-se no histórico que o campus tem atuado “nas dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos e profissionais que em já 

estão  atuando ou se inserindo no mercado.” 

Os IFs, a qual já é uma realidade em Acaraú, são instituições 

“pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de 

inovação e polos de educação a distância), especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis e formas 

de articulação com os demais níveis e modalidades da Educação Nacional, 

oferta os diferentes tipos de cursos de EPT, além de licenciaturas, 

bacharelados e pós-graduação stricto sensu.” (MEC) 

 

Além disso, ao Instituto cabe sua atribuição no desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas por meio de pesquisas aplicadas e as 

ações de extensão junto à comunidade com vistas ao avanço econômico e 

social local e regional. Fruto disso é a realização de inúmeras pesquisas 

aplicadas desenvolvidas, voltadas às áreas de âmbito da oferta na unidade 

acarauense, além de inúmeros cursos que beneficiam a comunidade 

externa. 

 

1. DEZ ANOS DO IFCE EM ACARAÚ 

No ano de 2020, o campus de Acaraú completou dez anos de 

existência, com a oferta dos seguintes cursos técnicos subsequentes: 

Aquicultura, Construção Naval, Eventos, Meio Ambiente, Pesca Restaurante 

e Bar; cursos superiores de Licenciatura em Física e em Ciências Biológicas; 

curso de Especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; 

cursos de idiomas e demais formações de inicial e continuada (Extensão). 

Além disso, a unidade apresenta inúmeras ações de pesquisa 

aplicada, desenvolvida pelos docentes e alunos, incluindo as referentes à 

educação ambiental por meio do Laboratório de Ecologia de Manguezais, 

com trabalho dentro das escolas de educação básica da região. O projeto 
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IFC’eArte, que propõe a confecção de artesanato com base em resíduos de 

pescado e sucata marinha. O desenvolvimento de novos materiais para o 

compósito de embarcações da região, com novas técnicas com vistas à 

maior flutuação e segurança na navegação em Acaraú, cidade pesqueira 

cearense. 

Freire (1996), destaca que “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” 

(FREIRE, 1996, p. 32) 

O acadêmico deve ser estimulado à construção da lógica da pesquisa, 

à prática extensionista e à intimidade com o mundo acadêmico, para que 

possa desenvolver competências compatíveis com o campo da sua futura 

atuação profissional. Aspectos levados em consideração no fazer 

pedagógico do IFCE em Acaraú. 

Os cursos, as pesquisas, os serviços prestados pelo campus têm tido 

um grande impacto social no Município e na região do Baixo Vale do Acaraú, 

oportunizando a transferência de ciência e tecnologia e o aperfeiçoamento 

profissional, sendo este equipamento educacional um grande gerador de 

oportunidades. 

Muitos egressos da Instituição tiveram suas vidas transformadas para 

melhor após concluírem seu curso nesta Instituição. Muitos desses 

estudantes residiam em localidades da zona rural, em situações carentes e 

no IFCE viram um trampolim para transformação social. Rostos que muitas 

vezes estavam eivados de desesperança, no Instituto, surge um novo brilho 

no olhar. Parafraseando o grande educador Paulo Freire, vemos aí esboçar 

um cabedal transformador da vida de cada cidadão que teve no Instituto sua 

casa de educação. 
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A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos, sejam 

de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica. Súplica de 

humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, mãos humanas, que 

trabalhem e transformem o mundo… Lutando pela restauração de sua humanidade 

estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade 

verdadeira.“ (Freire, 2002: p. 31) 

 

Imaginamos cada sonho desses jovens. Afinal, somos seres humanos 

e, por isso, eivado de sonhos. São eles que nos movem. “Os educadores, antes 

de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em 

amor: intérpretes de sonhos.” (Alves, p. 82) 

 

Cada acadêmico, cada egresso do campus de Acaraú tem um sonho, tem 

uma meta, tem uma esperança acesa, aspectos que devem ser considerados no 

processo de aprendizagem da Instituição. “O Mestre sabe que todos os homens são 

seres alados por nascimento, e que só se esquecem da vocação pelas alturas 

quando enfeitiçados pelo conhecimento das coisas já sabidas.” (Alves, 1994m p. 

73)  

Muitos desses acadêmicos, ao concluírem seu curso, enveredam pelo 

caminho da pós-graduação, conquistando vaga em programas de mestrado e 

doutorado, com seleções rigorosas em Instituições de peso e referência, 

provando a qualidade da preparação acadêmica no IF. Outros enveredam pelo 

campo profissional, sendo absorvido por Instituições públicas e privadas, que 

reconhecem o nível dos egressos da Casa.  

 

2. PARCERIAS 

Ao longo destes dez anos em Acaraú, o Instituto Federal tem 

fortalecido grandes parcerias, incluindo a Marinha do Brasil, que autoriza o IF a 

ofertar cursos de Pescador Profissional (POP) e de Pescador Profissional 

Especializado (PEP), que além de munir o pescador participante de uma série 

de informações importantes para auxiliá-lo em seu dia a dia no mar, preparando-

o para lidar com as adversidades e resguardando sua vida e de seus colegas 

embarcados, ainda regulariza o pescador junto ao órgão marítimo e lhe concede 

oportunidades de ascensão profissional, por meio de sua Caderneta de Inscrição 

e Registro (CIR).  

Algumas turmas já foram formadas, com a capacitação feita pelos 

docentes da área de Pesca do campus acarauense, o que revela o 

comprometimento da Instituição com a melhoria do fazer da pesca local e com a 

formação de recursos humanos neste setor, um dos fortes da economia do 

Município, situado na região litorânea do litoral Oeste cearense. 
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Parcerias também têm sido fortalecidas junto à Coordenadoria 

Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede-3), com capacitações e 

sensibilização do alunado do Ensino Médio acerca da potencialidade do Instituto.  

O Executivo Municipal também tem mantido uma grande interlocução 

com a sede acarauense do IF, com a parceria em programas e projetos, 

implementando planos de ação do Executivo de políticas voltadas à educação 

continuada, ao meio ambiente, à promoção de saúde, entre outras áreas. 

Recentemente, o campus acarauense foi agraciado com a aprovação 

da implantação de um viveiro de mudas de plantas nativas a ser financiada pela 

empresa eólica Elecnor, como medida de compensação ambiental. Viveiro este 

que oportunizará o desenvolvimento de pesquisas pelos docentes e alunos do 

IF e assim colaborar igualmente em plano de arborização do Município, que vem 

sendo impactado pela problemática da devastação especialmente em áreas de 

manguezal. 

As ações realizadas por meio de parcerias protagonizadas de forma 

cotidiana ao longo desses dez anos de existência no território acarauense são 

infinitas e de grande impacto social na cidade e na região, denotando a 

importância social desse equipamento da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tratamos, por meio deste artigo, de forma resumida, a gênese do 

campus de Acaraú do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFCE), ao qual integra a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Fruto de expansão da rede perpetrado pelo Governo Federal, cujo plano 

expansivo foi iniciado em 2005.  

Com o início das atividades no ano de 2010, o campus iniciou as 

atividades de forma tímida, mas aos poucos foi se consolidando nas áreas a que 

se propõe, quais sejam, voltados à cadeia da pesca, aquicultura, construção 

naval, meio ambiente, entre outras, formando profissionais capacitados e 

comprometidos com o saber e o aperfeiçoamento educacional e social.  

Outrossim, o campus colabora com ampliação do leque de oferta 

educacional e de formação e gerando oportunidades a inúmeros jovens que 

muitas vezes saíam do Ensino Médio e não sabiam que caminho seguir. Prova 

que o projeto do campus está dando certo é a alta inserção profissional dos 

egressos da unidade, oportunizando aos mesmos ascensão profissional e de 

carreira. 

A partir desta expansão, os jovens do Baixo Vale enxergam mais uma 

opção de qualificação profissional em uma Instituição pública e federal de 

referência, sem necessidade de se deslocar para  
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