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Resumo 

A cidade de Imperatriz é o segundo maior centro urbano do Maranhão,apresenta um 

significativo dinamismo econômico, despontando como uma cidade regional e 

destacando-se como grande prestadora de serviço, principalmente na oferta de educação 

superior,influenciando no sul do Maranhão, norte do Tocantins e sudeste do Pará.Na 

última década, com a proliferação do setor privado na área educacional de nível 

superior, a cidade de Imperatriz se sobressai no que tange ao quantitativo de IES, 

começando, portanto, uma conceituação desta como um polo universitário. O presente 

estudo objetiva mapear as instituições de ensino superiores de Imperatriz, sua natureza, 

seus cursos e utilizar as características da teoria dos polos de Perroux como referência 

conceitual. A pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório, e tenta compreender a 

correspondência da existência do conceito amplamente divulgado de polo universitário 

em Imperatriz ao objeto real. 

 

Palavras chaves: Educação superior; polo de crescimento e desenvolvimento; 

polouniversitário. 

 

Abstract 

The city of Imperatriz is the second largest urban center of Maranhão, presents a 

significant economic dynamism, emerging as a regional city and standing out as a major 

provider of service, especially in the provision of higher education, influencing southern 

Maranhao, northern Tocantins and southeastern Pará. During the last decade, with the 

proliferation of private sector in education at tertiary level, the city of Imperatriz stands 

regarding the quantity of IES, thus beginning a conceptualization of this as a university 

center. This study aims to map the institutions of higher education Empress, their 

nature, their courses and use the features of the theory of Perroux poles as conceptual 

reference. The research is qualitative, exploratory, and tries to understand the 

correspondence of the existence of the concept of widely publicized university center in 

Imperatriz the real object. 

 

Keywords:Higher education; pole ofgrowth and development; university center. 

 

 

1.Introdução 

Existe um discurso comum na sociedade de Imperatriz, amplamente divulgado 

na mídia televisiva e escrita, sem a devida investigação cientifica,de que a cidade é um 

polo universitário. Isso é constatado facilmente quando abordado o tema da educação 
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superior na cidade, a exemplo da manchete do Jornal local“OProgresso”, que 

diz:“Imperatriz, polo da indústria, do comércio, dos serviços e agora das 

universidades”, assim como na página do site da Prefeitura de Imperatriz que 

destaca:“...para líder comunitário,Imperatriz se tornou um polo de desenvolvimento 

econômico e universitário”. 

O livro “Perfil de Imperatriz Maranhão”defende e divulga a tese do centro 

regional como polo distribuidor de serviços.“Aqui também vem se implantando um polo 

universitário por meio de instalação de várias faculdades particulares, além das 

universidades públicas que já existiam.” (ACII, 2011). 

O jornalista Domingos Cezar descreve a fala do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico na reportagem: “Outro grande passo no desenvolvimento 

de Imperatriz, como bem destaca o secretário Sabino Siqueira da Costa, foi a 

implantação das universidades públicas e privadas, além das faculdades e cursos de pós-

graduação que têm atraído estudantes de dezenas de municípios de toda essa região. 

Com isso, Imperatriz também se tornou um grande polo universitário do sul do 

Maranhão”. 

A mídia televisiva e de rádio passam a ser os maiores veículos de divulgação 

dessa ideia, atingindotoda uma grande região de cobertura das várias emissoras 

existentes na cidade.Portanto, diante de toda essa veiculação da ideia de que Imperatriz 

é um polo universitário, surge a seguinte pergunta: Imperatriz, com suas instituições de 

ensino superior, pode ser considerada, de fato, um polo universitário? O estudo aqui 

proposto é o de mapear as instituições de ensino superior de imperatriz, conceituar polo 

de desenvolvimento, verificar conceitualmente os critérios que identificamuma região 

local e setor como polo de desenvolvimento, e ainda relacionar as características das 

instituições. Pretende-se também definir as características ou políticas públicas que 

podem contribuir para a formação de um polo de ensino superior. 

O método visa compreender as IES, em Imperatriz, como uma unidade estrutural 

indo além da divisão do público e do privado, partindo de uma abordagem qualitativa, 

com estudo exploratório. 

O conceito de polo universitário, segundo retratado pelos agentes sociais citados, 

aparece a partir de um pressuposto quantitativo de instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, instaladas na cidade de Imperatriz. Outro aspecto constitutivo desse 

conceito é atração de estudantes de outras cidades e regiões. Esses dois 

elementos,amplamente aceitos e divulgados,parecem serem determinantes para 

conceituar a cidade de Imperatriz como polo universitário. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Teoria de Polo de Crescimento e Desenvolvimento 

Pela ausência do conceito de polo universitário como categoria explicativa, será 

utilizada a “Teoria dos Polos de Crescimento”, de Perroux, como referência conceitual, 

devido a sua grande utilização na discussão da temática de crescimento e de 

desenvolvimento regional.A teoria de polarização surge na literatura com o pensador 

François Perroux, partindo da constatação empírica de que “o crescimento não aparece 

por toda a parte; manifesta-se em pontos ou polos de crescimento, com intensidades 

variáveis; expande-se por diversos canais e tem efeitos terminais variáveis no conjunto 

da economia” (Perroux, 1964: 143). 

Cabugueira (2000) apud Andrade (1987),conceitua de formadiferenciada os 

termos crescimento e desenvolvimento: 
 

“Entende-se por polo de desenvolvimento a combinação demudanças 

sociais e mentais de uma população que a tornaapta a fazer crescer, 

cumulativamente e de forma durável,seu produto real, global; e por polo 



de crescimento apenasum aumento do produto global e, 

consequentemente, darenda per capita.” 
 

A constatação de Perroux projetou-se numa proposta que podeapresentar-se nos 

seguintes termos: se o crescimento econômico acontece de forma desequilibrada, 

surgindo através de polos que se propagam,então a promoção do desenvolvimento 

regional deve passar pela consideração dequais espaços reúnem melhores condições 

para se transformar em polos de crescimento e pelo investimento na constituição desses 

polos, gerando um processo de crescimento econômico por difusãodos efeitos de um 

determinado investimento concentrado no conjunto da economia. 

A base do processo de difusão é a existência de umaunidade motriz (que tanto 

pode ser uma empresa como um conjunto de empresas ou atividades que induzem 

inovações no seu meio circundante)que produznovidades e se relaciona com outras 

unidades, “arrastando-as” no processo que induz, no mesmo ou noutro espaço. 

Em sua concepção original, Perroux conceitua polo de desenvolvimento como 

uma agregação de indústrias propulsoras, geradoras de efeitos de difusão (com 

influência direta no aumento do emprego) em uma região maior. E afirma que o 

crescimento não se difunde de maneira uniforme entre os setores de uma economia, mas 

que se concentra em certos setores, com efeito, em indústrias de crescimento 

particulares: 
Estas indústrias tendem a formar aglomerações e a dominar outras 

indústrias que se conectam a elas, gerando efeitos de difusão em outras 

indústrias, elevando, assim, o produto, aumentando o emprego e a 

tecnologia, e se chamam indústrias propulsoras ou indústrias motrizes; o 

polo de desenvolvimento é o agrupamento dessas indústrias propulsoras 

(HIGGINS, 1985). 

O “polo de desenvolvimento”, dessa forma, significa um aglomerado, um 

quantitativo de indústria que impulsiona um determinado lugar e região. Não fica claro 

o número de indústria na composição desse polo, mas um indicativo de resultados do 

setor no sentido de propulsionar a cidade, a região. 

ConformeSilva apud Tolosa (2004), a principal função da indústria motriz é 

gerar ou produzir economias externas, quer sejam tecnológicas, quer sejam pecuniárias. 

De acordo com Tolosa (1972), uma indústria motriz apresenta três características 

principais:  
“[...] em primeiro lugar possui grande porte, [...] deste modo, suas decisões 

tendem a causar um grande impacto na área. Segundo, a indústria motriz 
apresenta uma taxa de crescimento superior à média regional. [...] 

Finalmente, a indústria motrizcaracteriza-se por uma forte interdependência 

técnica (linkages) com uma gama diferenciada de outras indústrias, de modo 

a formar um complexo industrial. [...] A influência da indústria motriz pode 

ser basicamente dividida em efeitos sobre a estrutura de produção e efeitos 

sobre a demanda ou mercado. (TOLOSA, 1972,p. 196-197). 

 

3História do Ensino Superior no Brasil 

Para entender o estudo do objeto proposto é necessário se lançar num breve 

histórico do ensino superior no Brasil, sem um maior aprofundamento, mas como uma 

ferramenta constitutiva da proposta desse trabalho.Um primeiro aspecto importante que 

caracteriza o ensino superior no Brasil segundo Durham (2003) é seu caráter tardio, se 

comparada a América Espanhola e Europa, pois as primeiras instituições de ensino 

superior vieram a partir de 1808 com a vinda da família real portuguesa, fugindo das 

forças de Napoleão, e as primeiras universidades de forma mais recente datam da 

década de 30 no século XX. Outro aspecto tratado pela autora é do desenvolvimento de 

forte sistema de ensino privado numa perspectiva de mercantilização. 



Durham (2003) usa os períodos da históriapara distinguir caracterizar ensino 

superiortrajetória no Brasil e em grande parte, acompanham as transformaçõespolíticas 

que ocorrem no país.O primeiro, que coincide com o período monárquico, vai de 1808 

até o início da República, em 1889.  É caracterizado pela implantação de um modelo de 

escolas autônomas para formação de profissionais liberais, de exclusiva iniciativa da 

Coroa.  Nosegundo período, que abrange toda a Primeira República, de  1889  a  1930,  

o  sistema  se  descentraliza  e,  ao  lado  das  escolas  federais, surgem outras, tanto 

públicas (estaduais ou municipais), quanto privadas. Até o final deste período não há 

universidades no Brasil, apenas escolas superiores autônomas centradas em um curso. O 

período subsequente é gestado na década de 20 do século passado, mas se implanta em 

1930 e coincide com o final da Primeira República e a instalação do governo autoritário 

de Getúlio Vargas, o Estado Novo. É nesta época que são criadas as primeiras 

universidades do país. Este período se encerra em 1945, com a queda de Vargas e a 

redemocratização do país, iniciando um novo  período  que  se  estende  até  1964..  

O período seguinte se inicia em 1964, quando se instala um novo período 

autoritário, durante o qual o modelo de universidade é reformado e o sistema privado se 

desenvolve aceleradamente. O período recente se inicia  com  o  processo  de  

redemocratização  gradual  do  país,  em  1985,  e  é marcado pela Constituição de 1988, 

por uma nova  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e por 

profundas transformações políticas, econômicas  e educacionais. Neste período, aquele 

que vai de 1995 a 2002, que coincide com os dois mandatos do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, onde ocorre um segundo processo de expansão do setor educacional 

privado.  

OINEP, o censo da educação superior (resumo técnico 2008) apresenta a 

distribuição de IES por categoria administrativa, com 90% de instituições privadas e 

10% de instituições públicas, divididas entre federais (4,1%), estaduais (3,6%) e 

municipais (2,7%). É importante salientar que estão incluídas aqui todas as IES que 

oferecem cursos de graduação (presencial e a distância). 

Colossi, Consentino, Queiroz (2001, p.52) apud VAHL apud HAWERTOOD 

(1999) designa como oportunista a fase de expansão do ensino superior das décadas de 

60 a 90incentivada pela crescente demanda e pelas facilidades propiciadas pelo governo 

nos projetos de investimento em ensino superior, em que este ingressa no campo da 

comercialização. 

 
Ocorreque a expansão se deu sem o devido planejamento; a explosão de 

crescimento destas instituições aconteceu segundo critérios econômicos. 

Como prova disto tem-se as instituições que surgiram para suprir uma 

expectativa ou necessidade da sociedade local ou regional. Surgem pelo 

interesse de atuar em áreas geográficas economicamente atrativas para o 

empreendimento em questão. 

 

 

Imperatriz está inserida nesse contexto de expansão das IES. No início da década 

de 80 foram criadas 02 (duas) universidades públicas, uma estadual (UEMA) e a outra 

federal (UFMA). A priori, estas eram apenas unidades acadêmicas dependentes da sede, 

na capital São Luis, e posteriormente foram transformadas em Centros. A cidade conta 

ainda com 05 (cinco) instituições privadas de ensino, cujo inicio data a partir do ano de 

2001.  

 

 
 

4  Mapeando as Instituições de Ensino Superior de Imperatriz. 



 

4.1 Conhecendo o crescimento econômico de Imperatriz – MA. 
 

Fundado em 1852, o município de Imperatriz, localizado na região sudoeste do 

Estado do Maranhão, inserido na área da Amazônia Legal, é atualmente considerado 

uma das cidades médias que compõem a lista de regiões com índices de 

desenvolvimento socioeconômicos positivose dinâmicos no país (IBGE, 2010). 

Segundo dados do último Censo (2010), sua população se constitui em torno de 247.553 

habitantes, além de PIB per capita na ordem de R$ 8.452,94 (IBGE, 2009). Com um 

territorial de 1.368 km² e densidade demográfica de 180,82 km² (IBGE, 2010).  
Atualmente Imperatriz tem demonstrado um acelerado processo de 

crescimentoregional,com investimentosem diversos setores de sua 

economia, como serviços e indústria, e especialmente na indústria de 

construção civil que se encontra vinculada ao contexto nacional de 

aquecimento do setor de imóveis, oferta de créditos das instituições 

financeiras e investimentos do governo federal, estadual e municipal 

(SIRDENIO,2013 p. 43). 
 

A cidade de Imperatriz possui uma posição considerada estratégica, devido sua 

localização geográfica, sendo cortada pela Belem-Brasilia,  equidistante de quatro 

capitais (Belém – PA 600 km; São Luís – MA 600 km; Teresina – PI 700 km; Palmas – 

TO 700 km). Atinge devido ao seu posicionamento, uma influência direta no raio de 

300 km em toda sua circunferência.  
Como forma de escoamento de produtos e serviços, esse centroapresenta 

a característica de integração multimodal, caracterizando além de 

consumo interno positivo, também certo nível de competitividade em 

outros mercados regionais (SANCHES, 2003) 
 

Pelo mapa abaixo, verifica-se essa equidistância, abrindo um espaço para uma 

atuação econômica, catalisando uma formação de cidade polo, principalmente pela 

localização estratégica da cidade. 

 
 

SOUSA (2009), em seus texto diz que: 
“As rotas de acesso ao polo regional são de extrema importância para o 

crescimento desses centros e sua influência, uma vez que a população 

migra de um local para outro, devido às facilidades de deslocamento ou 

escoamento de produtos e serviços e possui natureza estratégica no 

desenvolvimento regional.” 
 



No processo de ocupação e crescimento econômico dessa região oeste 

maranhense, onde está inserida a cidade de Imperatriz, três grandes marcos podem ser 

referenciados como de alta relevância ao desenvolvimento regional. São eles: a 

construção da BR 010 (Belém- Brasília), fazendo interligação nacional; aimplantação 

dos projetos de exploração mineral do Distrito Carajás; e,no início da década de 80, a 

descoberta do ouro no garimpo de Serra Pelada, além das construções da Hidrelétrica de 

Tucuruí e da Estrada de Ferro Ponta da Madeira – Carajás.  

Deve-se acrescentar ainda como aspecto relevante de desenvolvimento na cidade 

de Imperatriz, as recentes construções da Hidrelétrica de Estreito da Fábrica da Suzano 

Papel e Celulose. Esses aspectos permitiram um processo evolutivo de migração, 

urbanização e crescimento econômico de Imperatriz e região. 
 

A denominação desta região está pautada na importância do rio 

Tocantins. Primeiramente como elemento de destaque na paisagem 

regional, além da referência no processo de integração comercial direta 

com Belém - PA, através de sua navegabilidade entre os séculos XVIII 

até metade do século XX, principalmente em período de cheia quando 

as pedras da corredeira ficavam submersas (BARROS, 1996, p.56). 
 

Historiadores e economistas referem-se comumente à história do Brasil, 

atribuindo a passagem de diversos ciclos na sua economia, como por exemplo o ciclo da 

cana de açúcar, da borracha, do café, etc. Assim, também ocorreu no Maranhão, com os 

ciclos do arroz, do algodão.  Imperatriz, por sua vez, concebe um ciclo como intrínseco 

à economia capitalista. Essa visão mostra que uma economia está sempre em alguma 

fase do ciclo, e que será fatalmente superada pela fase seguinte, num movimento 

perpétuo de expansão e contração. 

A economia de Imperatriz passou por diversos ciclos, apontados por vários 

estudoscomo do gado; borracha; castanha; arroz; madeira e ouro (FRANKLIN, 2008). 

Sendo mais significativos, do ponto de vista do crescimento econômico, os últimos três 

que atravessaram as décadas de 1970 e 80, e por vincular essa cidade a outras regiões, 

fazendo a ligação comercial com o Norte, Nordeste e Centro Sul do Brasil. É nesse 

período onde ocorre um salto populacional significativo, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela1: Evolução da População Total, e Percentual da População Urbana e Rural 

deImperatriz-MA (1970-2010). 

 

Ano 

 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 

População 

Urbana 

(%) 

População 

Rural (%) 

1970 80.722 34.079 46.013 44,00 56,00 

1980 220.079 111.619 108.460 50,72 49,28 

1991 276.502 210.051 66.451 75,97 24,03 

2000 230.566 218.673 11.893 94,84 5,16 

2010 247.505 234.547 12.958 94,76 5,24 
Fonte: DATASUS, Censos Demográficos IBGE: 1970; 1980; 1991; 2000; 2010. 

 

É possível perceber que no período de 1970 a 1980 a população imperatrizense 

mais que dobrou. Esse crescimento pode ser atribuído ao período dos diversos ciclos 

econômicos ocorridos na região, em especial à“corrida do ouro”, que acontecia na 



localidade conhecida como “Serra Pelada” (Sudeste do Estado do Pará), na qual havia 

um grande fluxo migratório. 

Partindo de um desfecho do cenário nacional, de investimentos de programas 

federais, estaduais e condições endógenas, Imperatriz é considerada como uma cidade 

de média concentração urbana, que impulsiona com certo dinamismo a economia 

regional. Destacando-se nas atividades comerciais, atacadistas e varejistas, como polo 

de serviços públicos e privados, e na indústria, proporcionando produtos básicos para 

seu entorno, bem como para o mercado nacional e internacional. No caso da oferta de 

educação superior, a cidade gera emprego e renda; destaca-se também o aquecimento 

imobiliário e a construção civil, gerando consumo, o capital social e o 

empreendedorismo, características de um encadeamento.  

 

 
Fonte: FRANKLIN 
 

Arrais (2008) confirma essa influência: 
“Imperatriz, no Maranhão, com população em 2007 de 229.671, é um 
exemplo típico. Sua área de abrangência é muito mais elástica do que 

os seus 1.368 km (IBGE, 2007). Essa cidade exerce influência na 

região do Bico do Papagaio, assim como no Sul do Maranhão. A oferta 

de emprego, a pujança do setor atacadista, a concentração de serviços 

ligados à saúde e educação, além do suporte às atividades agrícolas dos 

municípios da região,tornam essa cidade um típico polo regional.” 
 

Essa influência econômica e regional reflete noÍndice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de Imperatriz que é 0,731, em 2010. O município está 

situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 

2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,233), seguida por Longevidade e por Renda. (ATLAS BRASIL, 

2013). 

 

5As IES em Imperatriz 

O ensino superior em Imperatriz inicia-se com uma extensão universitária na 

década de 80 das universidades estadual e federal, devido seu forte crescimento 



populacional, com indicativos de dinamismo econômico na região. A Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) teve sua origem na Federação das Escolas Superiores 

do Maranhão - FESM, criada pela Lei 3.260 de 22 de agosto de 1972 para coordenar e 

integrar os estabelecimentos isolados do sistema educacional superior do Maranhão. A 

FESM, inicialmente, foi constituída por quatro unidades de ensino superior: Escola de 

Administração, Escola de Engenharia, Escola de Agronomia e Faculdade de Caxias. Em 

1975, a FESM incorporou a Escola de Medicina Veterinária de São Luis e, em 1979, a 

Faculdade de Educação de Imperatriz, implantando cursos principalmente de 

licenciatura, para atender uma demanda da região sul do Estado. E em 1981, apartir 

dessa Federação, é criada a Universidade Estadual do Maranhão. 

A historiadora Barros(1996), relata que foi criada em 1973 a Fundação de 

Ensino Superior de Imperatriz, por meio da lei municipal nº 10, aprovada em Conselho 

Estadual um ano depois, cuja lei autorizava esta Fundação a ofertar cursos de 

licenciatura curta, tornando-se, desta forma, a primeira IES na cidade e região. Em 1979 

é incorporada pela Federação das Escolas Superiores do Maranhão, passando a ser 

denominada de Unidade de Estudos Superiores de Imperatriz – UEEI. E em 1994, com 

mais autonomia é constituído Centro de Estudos Superiores de Imperatriz- UEMA-

CESI. 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por sua vez, deu inicio às suas 

atividades em Imperatriz no começo da década de 80, como uma extensão dos cursos 

existente nacapital. Os primeiros cursos a entrarem em funcionamento foram Direito e 

Pedagogia, por meio da política de expansão e interiorização da Universidade. Em 

1993, o campus passou a ofertar o curso de Ciências Contábeis.Apenas no final de 

2005, a UFMA-Campus Imperatriz foi elevada à condição de Unidade Acadêmica.Nos 

últimos anos, o campus vem passando por um processo de expansão e consolidação. No 

ano de 2006, o Centro recebeu mais três cursos: Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo, Enfermagem e Engenharia de Alimentos. Em 2010, os cursos de 

Licenciatura – Ciências Humanas e Ciências Naturais – foram incluídos na grade de 

graduações oferecidas no Centro, totalizando oito cursos de ensino superior os quais 

têm atendido à demanda principalmente de estudantes do Maranhão, Piauí, Pará e 

Tocantins. 

Em 2012, foram implementados os dois primeiros cursos de pós-graduação em 

nível lato sensu: Especialização MBA em Auditoria e Perícia Contábil e Especialização 

em Controladoria. Nesse mesmo ano, o MEC aprovou a criação de 80 vagas para o 

curso de Medicina para o Campus da UFMA- Imperatriz. E em 2013 foi iniciado o 

processo de consolidação do primeiro mestrado da cidade, oferecido pela UFMA, o 

Programa de Ciências dos Materiais.(www.imperatriz.ufma.br). 

Com Imperatriz se consolidando como cidade-regional, e inserida em um 

contexto altamente favorável no campo político e econômico, a partir da década de 90 é 

iniciada a expansão das IES privadas, numa perspectiva empresarial, dentre as quais 

pode-se destacar: 

A FACIMP (Faculdade de Imperatriz), foi fundada em 1998 pela ARTEC - 

Associação da Região Tocantina de Educação e Cultura, sua entidade mantenedora. Em 

agosto de 2011, começaram as aulas com a oferta dos cursos de Odontologia e Turismo. 

A faculdade já implantou 13 cursos de graduação, 11 deles em pleno funcionamento.  

http://www.imperatriz.ufma.br/


A FEST (Faculdade de Educação Santa Terezinha) iniciou as suas atividades em 

Imperatriz em 2002, também a partir de investimentos de empresários da cidade. 

Em 2004 começava a trajetória como Unidade de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão – Unisulma em Imperatriz. A IESMA/UNISULMA oferece sete cursos de 

graduação (Nutrição, Administrador, Enfermagem, Serviço Social, Educação Física, 

Ciências Biológicas e Direito), nas mais diversas áreas do conhecimento humano, todos 

voltados aos interesses e às necessidades regionais. São mais de dois mil alunos e 

duzentos colaboradores que integram a Unidade de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão. ( www.unisulma.edu.br ) 

A Faculdade Pitágoras, pertence ao Kroton Educacional é um dos maiores 

grupos empresariais educacionais do Brasil, com atuação na Educação Básica há mais 

de 45 anos e há mais de 10 anos no Ensino Superior. A primeira Faculdade Pitágoras foi 

fundada na cidade de Belo Horizonte, no ano 2000, oferecendo o curso de graduação em 

Administração.  Atualmente, o Pitágoras está presente no Ensino Superior nos estados 

do Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Maceió.  Em  

Julho 2011 anunciou a compra da Faculdade Atenas Maranhense – FAMA que conta 

com operações nos municípios de São Luís e Imperatriz, ambos no Estado do 

Maranhão.   www.faculdadepitagoras.com.br/detalhes-unidades. 

E recentemente o Grupo Empresarial Educacional Ceuma, que atuava na capital 

maranhense, instala na cidade um campus da  Universidade Ceuma, inaugurado, em de 

março de 2013. Tendo o  senador (DEM-MA), Clóvis Fecury, como mantenedor que 

afirma que a instituição chega em um bom momento a Imperatriz. “É com grande 

satisfação que o Grupo Ceuma, que recentemente se transformou em Universidade, 

chega a Imperatriz no momento em que a cidade a região vivem grande crescimento 

econômico”, destacou. Inicialmente, a nova unidade oferecerá 750 vagas, para o 

primeiro semestre, em cinco cursos: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, 

Enfermagem, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 

O quadro a seguir demonstra um mapeamento das IES em Imperatriz. Foi 

elaborado a partir das 08 (oito) instituições de ensino superior cadastrados no E-MEC, 

considerando apenas os cursos presenciais. 

 

QUADRO DAS IES EM IMPERATRIZ 
IES UEMA/CAMPUS 

IMPERATRIZ 

UFMA/ 

CAMPUS 

IMPERATRIZ 

IFMA/ 

CAMPUS 

IMPERATRIZ 

FACIMP FEST UNISULMA PITAGORAS 

ANTIGA 

FAMA 

CEUMA 

ANO 1979 1980 1987*** 2001 2002 2004 2001*/2014 2013 

http://www.unisulma.edu.br/
http://www.faculdadepitagoras.com.br/detalhes-unidades


 Administração 

Agronomia 

Biologia (L)** 

Eng. Florestal 

Física  

Geografia (L) 

Historia (L) 

Letras (L) 

Letras inglês (L) 

Matemática (L) 

Med. veterinaria 

Pedagogia (L) 

Quimica (L) 

oferta cursos Lato 

Sensu.  

(12 Graduações) 

Ciências 

contábeis 

Direito 

Ciências 

humanas (L) 

Ciências 

naturais(L) 

Eng.alimentos 

Enfermagem 

Jornalismo 

Medicina 

Pedagogia(L) 

 

oferta cursos 

Lato Sensu e 

Stricto Sensu 

 

(9 

Graduações) 

 

 

Ciencias 

Computação 

Eng. Eletrica 

Fisica (L) 

 

(3 graduaões) 

Administração 

Ciencias 

Contabeis 

Ciências 

econômicas 

Direito 

Enfermagem 

Farmácia 

Odontologia 

Pedagogia 

Sistema de 

Informação 

Zootecnia 

(10 

Graduações) 

oferta cursos 

Lato Sensu 

Ciências 

econômicas 

Direito 

Filosofia 

Pedagogia 

(L) 

Teologia 

(5 

Graduações) 

oferta 

cursos Lato 

Sensu 

 

Administração 

Ciências 

biológica 

Direito 

Educação 

Fisica 

Enfermagem 

Nutrição 

Serviço Social 

(7 

Graduações) 

oferta cursos 

Lato Sensu 

Administração 

Com diversas 

Habilitações 

oferta cursos 

Lato Sensu 

Administração 

Enfermagem 

Ciências 

contábeis 

                                                    

Eng. Civil,   

                                                   

Eng. 

Produção 

Fonte: site das IES elaborado pelos autores. 

*A FAMA foi inaugurada em 2001 com curso de turismo e depois administração, adquirida pelo Grupo Kroton em 2011 em 2014 o 

nome é alterado para Faculdade Pitágoras. 

** (L) curso de licenciatura. 

*** 1987 era ETF (Escola Técnica Federal, em 1989 passou a ser CEFET e 2008 transformado em IFMA(Instituto Federal do 

Maranhão). 

 

O quadro demonstra alguns aspectos importantes. Primeiramente, verifica-se 

uma predominância dos cursos de Administração e Direito nas IES. Outro aspecto é que 

as licenciaturas são ofertadas basicamente ou quase 100% nas IES públicas, 

reafirmando o contexto de origem, e visando atender uma grande demanda de docentes 

para atuar no ensino médio na cidade e região. Constata-se, também, a predominância 

de investimentos de grupos empresariais educacionais com fins lucrativos, originado de 

um contexto econômico favorável a expansão de setores privados. Apenas um Programa 

Stricto Sensu, pouco representativo em relação à população local e regional, o que leva 

a procura desse tipo de qualificação em outras regiões. 

Um dado implícito nesse quadro é o aumento de escolaridade da população, confirmado 

pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), principalmente entre os 

alunos de 18 a 24 anos, 15,51% estavam cursando o ensino superior em 2010; 3,62% 

em 2000, e 0,80% em 1991.  

 

6 Análise 

Observa-se que as características de um polo de crescimento, segundo Perroux, 

destaca a indústria de grande porte que possa gerar impacto; apresentar taxa crescimento 

superior a da media regional; forte interdependência técnica, formando um complexo.  

Segundo Fleck (2011) apud Guerra e Barbosa (2006), a função das IES é colocar 

a disposição da comunidade produtos e serviços e contribuições sociais para satisfazer 

as necessidades da sociedade. Fica claro que essas IES devem proporcionar o 

desenvolvimento das pessoas.  
 

“Pensar em desenvolvimento é, antes de qualquer coisa, pensar em 

distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, liberdade, lazer, 

dentre outras variáveis que podem afetar a qualidade  de  vida  da  sociedade” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 8).  

 

As IES instaladas em Imperatriz seguiram historicamente um modelo de 

implantação de extensão de suas sedes, negligenciando inicialmente as especificidades 

dos locais nos quais foram criadas. E outras com uma visão apenas de expansão de 



mercado. A falta de articulação entre as IES em Imperatriz é outro fator claro que 

impede uma formação de um conjunto consciente, em prol de desenvolvimento da 

região, pois ainda reproduzem a velha dicotomia, publica x privada, ensino x pesquisa, 

gerando conflitos ocultos e isolamentos em seus próprios mundos acadêmicos.  

Fleck (2000) diz que “atualmente as universidades brasileiras continuam a 

manter essa caracterização relacionada à forma de administração das mesmas, sendo 

parte pública e parte privada. O que acontece é que essa questão tornou-se  ponto  de  

forte  conflito.” 

Este é um ponto a ser ultrapassado com ações de ensino- pesquisa-extensão 

articulados em prol da região. E continua Fleck (2000), que o desenvolvimento regional 

estão vinculados às Instituições de Ensino Superior, pelos vetores: qualificação, que 

somente se dá a partir de um ensino de qualidade; o vetor progresso que somente será 

constituído com direcionamento forte  para  a pesquisa, e o vetor mudança que se dá 

com projetos de extensão bem direcionados  para  o  conjunto  de  necessidades  da  

região  e  das universidades. 

Não perdendo de vista a referência conceitual de desenvolvimento como um 

processo complexo, uma vez que envolve atores e diretamente a qualidade de vida da 

sociedade, deve-se também lembrar que como base e fim de toda esta questão estão às 

pessoas. Apesar de os indivíduos não serem levados em consideração em algumas 

discussões sobre desenvolvimento econômico, as pessoas são os meios e os fins para o 

mesmo (OLIVEIRA, 2002).  

 

7 Conclusão 

O polo de crescimento como uma área de influência de uma determinada região, 

definido por Perroux, se enquadra perfeitamente a cidade imperatriz, com seu 

dinamismo distribuidor de produtos e serviços e interligadas por diversos meios de 

transportes e comunicação. Mas quando aplicado a um dos setores dessa economia, e no 

caso aqui, o setor de educação superior, é insuficiente para ser considerado polo, pelo a 

incipiência do efeito de difusão e de desenvolvimento de toda região influenciada. 

As características apontadas por Perroux de para determinar um polo de 

crescimento, de conjunto de indústria, empresa ou outro setores da economia, tem ser 

forte e de grande porte que possa causar impacto na região. Nesse aspectos IES de 

Imperatriz, não conquistaram autoridade cientifica suficiente, pois a pesquisa e a 

inovação tecnológica seriam instrumentos fundamentais para se atingir impactos 

regional. A ausência de periódicos dessas instituições sinalizam a necessidades de 

formação de pesquisadores, que tomem a região como objeto de estudo. Apesar da 

existência de revistas cientificas na UEMA, UFMA, IFMA, mas originada dasunidade 

de Imperatriz, apenas uma revista da FEST. 

Outro fator importante no conceito do economista francês é a característica de 

uma forte interdependência técnica nesse conjunto ou unidade econômica. As IES como 

já citado atuam de forma ilhada, sem articulação consciente de projeção de caminhos e 

metas em prol da região.  

A IES de imperatriz, representam um processo inicial de exportação do 

dinamismo de prestação de serviços especializados para toda região de de influência da 

cidade.  A caracterização de cidade regional, permite a busca pela realização de um 

processo mais amplo e atualizado que é o de   desenvolvimento regional “pode ser 



entendido como um processo de mudança social de caráter  conduzir  de  forma  

integrada  e  permanente  a mudança qualitativa e a melhoria do endógeno,  capaz  de  

produzir  solidariedade  e cidadania comunitária,  e  de  bem-estar da população de uma 

localidade ou de uma região” (PIRES, 2007, p. 160).Este processo de desenvolvimento  

é  o  resultado  de  uma  ação  coletiva  intencional, fundamentada no local, ou seja, 

associada a uma cultura, a um plano e instituições locais, com o objetivo de melhorar os 

arranjos das práticas sociais (PIRES; MULLER; VERDI, 2006). Para isso a formação 

de um polo de ensino superior que ultrapasse os limites da quantidade de instituições e a 

atração de pessoas de outros lugares. 

É fundamental as IES gerarem qualidade profissional na formação; ações 

articuladas e consciente entres elas em prol de projeto de desenvolvimento regional; 

inovações tecnológicas; patentes; pesquisas, extensão; e exportação e difusão de 

produtos e serviços para o crescimento e desenvolvimento de toda região de influência 

de Imperatriz. 
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