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RESUMO 

 

 

A interiorização do ensino superior tem como princípio norteador levar educação de qualidade 

e desenvolvimento a municípios com altos índices de pobreza e desigualdade para que estas 

localidades possam ascender em termos socioeconômicos por meio da democratização do 

ensino, uma vez que o acesso ao ensino superior figura-se como ponto principal para fomentar 

mão de obra e garantir a especialização dos arranjos produtivos locais (APL’s). O interior do 

estado do Amazonas esteve, ao longo de todo o seu processo de formação econômica, em 

situação desigual em relação à capital, onde todo o aparato econômico e social está concentrado. 

Neste sentido, voltar o olhar para a educação e mais precisamente para o processo de 

interiorização do ensino superior como força atuante na mitigação das disparidades regionais 

evidencia-se como fator essencial para compreensão do papel social da universidade pública. 

Logo, esta pesquisa tem como principal objetivo analisar o processo de interiorização da 

educação superior pública promovido pela maior universidade multicampi do país, a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), salientando a relação desta com o contexto local, 

bem como, o aspecto social, inclusivo e socioeconômico que o compõe. Para obter dados que 

permitissem a compreensão destes aspectos, foram realizadas entrevistas. Depois de transcritas 

e codificadas, agregaram-se ideias semelhantes em um mesmo tema, de acordo com os 

objetivos propostos, sendo os temas desmembrados em subcategorias e ideias-chave que 

expressam o conteúdo de cada tópico. A análise de cada entrevista permitiu a compreensão de 

como se deu o processo de interiorização da UEA e o seu impacto nas esferas sociais e 

econômicas. Por meio da tecnologia e da gestão inovadora, a universidade vem desempenhando 

um papel essencial em termos de mitigação das desigualdades intermunicipais, respeitando as 

cadeias produtivas e os aspectos econômicos, culturais e sociais de cada localidade. Nesse 

sentido, a universidade tornou-se um agente transformador da realidade local, fomentando mão 

de obra e massa questionadora, democratizando o conhecimento e promovendo a inclusão de 

povos tradicionais da Amazônia por meio do poder transformador da educação. 

 

Palavras-chave: Educação superior; Processo de interiorização da Educação Superior; 

Aspectos sociais e econômicos da Educação Superior. 
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ABSTRACT 

 

 

The internalization of higher education has as its guiding principle to bring quality education 

and development to municipalities with high levels of poverty and inequality so that these 

locations can rise in socioeconomic terms through the democratization of education, since 

access to higher education as the main point to foster manpower and ensure the specialization 

of local productive arrangements. The interior of the State of Amazonas was throughout its 

entire process of economic formation in an unequal situation with capital, where the whole 

economic and social apparatus is concentrated, turning our gaze to education and more precisely 

to the process of interiorization of the state. Higher education as an active force in mitigating 

regional disparities is an essential factor for understanding the social role of the public 

university. Therefore, this research aims to analyze the process of internalization of public 

higher education promoted by the largest multicampi university in the country, the State 

University of Amazonas (UEA), highlighting its relationship with the local context, as well as 

the social aspect , inclusive and socioeconomic that compose it. To obtain data that allowed the 

understanding of these aspects, interviews were conducted. Once transcribed and coded, similar 

ideas were added to the same theme, according to the proposed objectives, and the themes were 

broken down into subcategories and key ideals that express the content of each topic. The 

analysis of each interview allowed us to understand how their gave the process of internalization 

of the UEA and its impact on social and economic spheres. Through technology and innovative 

management, the university has played an essential role in mitigating inter-municipal 

inequalities. Respecting the productive chains, the economic, cultural and social aspects of each 

locality. In this sense, the university has become a transformative agent of local reality, 

fostering labor and questioning mass, democratizing knowledge and promoting the inclusion of 

traditional Amazonian peoples through the transformative power of education. 

 

Keywords: Higher education; internalization process of higher education; social and economic 

aspects of higher education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Amazonas é uma das 27 unidades federativas que compõe o Brasil, sendo caracterizado como 

o maior estado do país com 1,57 milhões de km². É composto por 62 municípios que 

conjuntamente representam cerca de 2% da população brasileira. Mais da metade da população 

do estado concentra-se na cidade capital, que também possui o 8º maior PIB do país (SIS/IBGE, 

2018). Por outro lado, ocupa a sexta posição no ranking da extrema pobreza, uma vez que pelo 

menos 13,8% da população sobrevive com menos de R$7,00/dia, residindo a maior parte das 

pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade nos municípios do interior (SIS/IBGE, 2019). 

  

Ao longo dos anos, diversos autores buscaram discutir as razões que explicam a perpetuação 

deste paradoxo no estado do Amazonas. Uma das mais aceitas se refere aos impactos do 

isolamento geográfico no desenvolvimento social e humano, especialmente nos municípios 

mais afastados. Apenas nove dentre os 62 municípios possuem ligação com a capital, Manaus. 

O acesso a diversos procedimentos de saúde, empregabilidade, infraestrutura e, especialmente, 

ensino superior é dificultado pela distância entre a região metropolitana e os demais municípios, 

alguns levando até 19 dias de viagem por via fluvial (DA SILVA e ALENCAR, 2018). 

  

Desse modo, autores como BRUNO (2011), DOWBOR (2006) e BARROS (2002) relatam que 

a educação é a forma mais efetiva para se alcançar o desenvolvimento e emancipação destas 

localidades através do fortalecimento das cadeias produtivas locais. De modo geral, a expansão 

do ensino superior por meio da interiorização tem como principal missão a de levar melhorias 

nos setores educacionais aos municípios afastados e com baixo índice de desenvolvimento 

humano e econômico, indo do ensino básico ao superior, além das áreas de saneamento e 

infraestrutura para que estas cidades passem a se integrar melhor ao mapa do desenvolvimento 

social no Brasil. A busca por democratizar as universidades públicas e disponibilizar maiores 

possibilidades de acesso às universidades privadas tornou-se, em dado momento, objetivo do 

Governo Federal, ao tomar a universidade como aliada na construção da sociedade. A 

interiorização promove a interação dos moradores dos municípios com a pesquisa e com a 

formação acadêmica que, por sua vez, passam a atuar de forma direta no contexto local, de 

maneira a garantir condições sociais para a permanência desses interioranos nos cursos de 

ensino superior, o que poderá contribuir para o desenvolvimento social e econômico da sua 

região. 
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A história econômica da região do Amazonas é caracterizada por uma constante instabilidade 

ao longo dos séculos, entre atividades rurais, explorações, exportações, até a industrialização 

se estabelecer de forma eficaz na capital, com o projeto da Zona Franca de Manaus durante a 

década de 1960, e promover a dinâmica econômica do estado até os dias atuais. As áreas rurais 

do estado sempre fizeram parte da sua economia, como exemplo, o período áureo da extração 

do látex para a produção da borracha no Século XIX. Nessa época, havia uma centralização de 

desenvolvimentos urbano e econômico voltados para Manaus, tornando os municípios do 

interior apenas polos de extração da borracha. Contudo, estes sempre tiveram grande 

importância para o setor econômico e, quando ocorreu o declínio do ciclo da borracha, o plantio 

da juta, a pesca e as atividades dos agricultores em geral permitiram diminuir a crise.  

 

Algumas das cidades do interior do Amazonas expressam essa importância desde suas 

fundações e, ao longo da história, tornaram-se municípios que realizam importantes atividades, 

fixaram-se e hoje fazem parte da economia amazonense, como os municípios de Itacoatiara, 

com seu terminal portuário, e Parintins, com o Festival do Boi-Bumbá. A atuação da 

universidade nesses municípios torna essas atividades mais economicamente valorizadas ao 

qualificar a mão de obra da população, possibilitando um dinamismo entre desenvolvimento 

econômico e social, junto ao contexto local dos municípios.  

 

Destaca-se a relevância da necessidade de estudos dessa natureza, pois a produção de 

conhecimentos advindos desta pesquisa poderá viabilizar a implantação de um projeto 

idealizado pelas universidades que têm a responsabilidade social de traçar mudanças 

significativas no sentido de contribuir para melhorar o desempenho das próprias instituições, 

além de qualificar profissionais. Consequentemente, ainda que permeado pelas especificidades 

amazônicas, poderá contribuir para o desenvolvimento da qualidade de vida local e para a 

promoção do desenvolvimento regional. Isso reforça a necessidade de expandir as 

universidades para cidades do interior, de maneira a evitar a migração para as grandes capitais, 

com o abandono de suas regiões. Tal cenário acaba por estabelecer um nível alto de pessoas 

qualificadas nas capitais, mas de maneira desigual e, assim, a pobreza e falta de acesso à 

educação permanecia nas regiões interioranas. 

 

A interiorização da educação superior pública é uma das únicas formas de muitos brasileiros 

terem acesso a uma graduação e qualificação profissional. De acordo com Costa (2017), a 

interiorização e expansão da educação superior pública reflete um cenário muito complexo da 
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realidade brasileira, tendo em vista que só tardiamente o Governo Federal passou a resolver o 

problema de frente. No caso das universidades estaduais, isso é ainda mais lento, uma vez que 

a manutenção destas depende exclusivamente da economia local.  

 

Compreende-se que as universidades que foram interiorizadas possuem em suas missões 

contribuir para o crescimento local e regional junto ao Estado, por meio da formação de 

profissionais competentes, na intenção de que estes sejam inseridos nas devidas áreas de 

formação, contribuindo para as atividades econômicas, sociais e políticas da região, e 

movimentando a economia dos municípios. Para isso, é preciso que o próprio Estado enxergue 

a Universidade como aliada nessa luta, investindo em laboratórios que atendam às necessidades 

dos cursos, bem como em acervos nas bibliotecas e em boas estruturas para as salas de aula. É 

essencial, igualmente, oferecer condições aceitáveis para a formação dos estudantes e valorizar 

os profissionais que atuam dentro dos diversos campos do saber para fazer uma universidade 

funcionar e cumprir seu papel. 

 

A meta de número doze do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 versa acerca 

da necessidade de elevar a taxa de bruta de matrícula no ensino superior para 50% nas idades 

de 18 a 24 anos, o mesmo documento expõe a discrepância existente entre a expectativa de anos 

de estudos entre as capitais e as áreas rurais. Nessa perspectiva, dadas características 

geográficas e de formação econômica do Estado do Amazonas ainda impõem significativos 

obstáculos à interiorização da educação, pelo menos 47,33% da população do Amazonas 

residem no interior onde prevalecem baixos índices educacionais, sociais e econômicos 

(SIS/IBGE 2018).  

 

Levar educação superior de qualidade, e por consequência, desenvolvimento para os municípios 

interioranos do maior estado do Brasil em extensão territorial, cujo único meio de transporte 

são os barcos, é um desafio que ao longo dos anos vêm sendo superado através da política de 

interiorização da educação superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) que se dá 

através das cotas para alunos oriundos do interior, e ainda, àquelas destinadas às etnias 

indígenas, bem como, através dos 20 campus da universidade localizados nos municípios 

interioranos. Logo, a proposta de estudo desta pesquisa é refletir e discutir sobre a seguinte 

problemática: De que forma se caracteriza a expansão da educação superior pública por 

meio da interiorização na Universidade do Estado do Amazonas e como ela se relaciona 

ao contexto local? 
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Articulado a esse problema, o objetivo geral da pesquisa será o de analisar a expansão da 

educação superior pública por meio da interiorização na Universidade do Estado do Amazonas 

e como ela se relaciona ao contexto local. Os desdobramentos desse objetivo geral constituíram 

os seguintes objetivos específicos: 

 

a) examinar os aspectos relacionados à interiorização da educação superior da Universidade do 

Estado do Amazonas nos municípios amazonenses pelo ponto de vista social; 

b) analisar as políticas públicas de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas nos 

municípios amazonenses à luz da inclusão social e do desenvolvimento local; 

c) avaliar as mudanças sociais e econômicas nos municípios amazonenses a partir da 

implantação de campus da Universidade do Estado do Amazonas. 

 

A tese aqui defendida é a de que a expansão da educação superior por meio da interiorização 

da universidade pública é uma estratégia de formação que proporciona bases para o 

desenvolvimento local, desde que articulada às necessidades da população e voltada para a 

fixação das pessoas no interior do país. 

 

A sustentação teórica para o estudo abrange definições e abordagens sobre o quanto, nesse tipo 

de relação entre Sociedade, Estado e Universidade, as possíveis soluções para problemas que 

estão interconectados e são abrangentes, mostram a importância de entender que tanto a 

expansão quanto a interiorização da educação superior não devem ser analisadas de maneira 

que apenas se visualize o benefício econômico isolado. A universidade estaria, enquanto espaço 

de construção do conhecimento, a serviço da sociedade e, “por meio de suas crises e de suas 

transformações, deve buscar responder às novas demandas sociais de modo incansável” 

(ANDRIOLA; SULIANO, 2015, p. 287). Por isso, a interiorização da universidade no Brasil é 

uma forma de buscar reestruturar pilares sociais e econômicos que só podem ser alcançados por 

meio do acesso à educação de qualidade, proporcionando ao cidadão formação intelectual, 

elevando a qualidade profissional do país e buscando construir uma sociedade mais socialmente 

igualitária.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo trata do referencial teórico que servirá de base para o estudo da presente tese. O 

capítulo está dividido em seis tópicos apresentados em sequência: o primeiro tópico se refere à 

política e educação no Brasil e suas desigualdades. O segundo tópico aborda o processo de 

inclusão por meio da universidade, a terceira parte aborda as políticas de interiorização adotadas 

nas universidades públicas e como elas se relacionam aos contextos locais em que se instalam 

as universidades. O quarto tópico refere-se ao contexto do desenvolvimento regional e a 

expansão da educação como meio de desenvolvimento social e econômico, no quinto tópico 

verifica-se a relação da universidade com o desenvolvimento local e o último esboça os 

desdobramentos econômicos da presença de campus de universidades públicas sobre a 

economia da região. 

 

1.1 Política e educação no Brasil: o reflexo da desigualdade 

 

A educação brasileira passou por inúmeras mudanças mas, ao longo do tempo, prezou por 

manter ideários que estão distantes de estabelecer na sociedade uma educação efetivamente 

universalizante. Isso pode ser exemplificado pelo fato de que só em 1996 a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 9.394/96) autenticou a necessidade de estabelecer uma educação básica e a duração 

do tempo escolar obrigatório ampliada em 2009 com a EC59/2009. Os ensinos fundamental e 

médio possuem as problemáticas que marcam a sociedade e o meio onde está inserida, por isso 

a visível desigualdade educacional, uma vez que se compreende a desigualdade social em que 

as escolas públicas estão situadas e a preparação que os alunos recebem para conseguir uma 

vaga na universidade, se torna quase impossível de concorrer com o aluno de classe média ou 

alta que dispõe de todo tempo e qualidade para se preparar e garantir sua vaga. Nesse meio, a 

universidade busca atuar na construção de uma sociedade que entenda sua complexidade social, 

indo contrário a um de educação economicista, que vise apenas as perspectivas econômicas, 

ignorando os fatores históricos e sociais que influenciam na sociedade. 

 
1.1.1 Aspectos históricos e sociais da educação brasileira 

 

A história da educação no Brasil é marcada por processos de transformações que foram cruciais 

para a construção da sociedade brasileira, considerando que uma das grandes causas do 



    
 

 

18 

contraste social existente é a falta de acesso igualitário as mesmas oportunidades de educação 

entre as camadas mais populares, ou seja, o retrato da desigualdade social é a forma como a 

educação básica e superior foi tratada ao longo dos séculos, uma vez que esta, em qualquer que 

seja seu grau, é um dos pilares que sustentam o desenvolvimento social de uma nação.  

 

A educação brasileira possui características que vão ao encontro da formação social brasileira, 

portanto, é preciso compreender como essa sociedade se formou desde a chegada dos europeus 

no Século XVI, as transformações e permanências para chegar ao que conhecemos hoje. Desse 

modo, Saviani (2008), afirma que a respeito da educação brasileira, vislumbra-se um caráter 

excludente alinhado a uma sociedade conservadora que compôs a elite educada, preparada e 

formada para ocupar os altos cargos do país, especializada em cursos superiores, enquanto os 

que compõem as classes sociais menos favorecidas, assistiam a desigualdade sem qualquer 

oportunidade de acesso à educação básica ou superior. Portanto, a forma como essas elites lidam 

com a educação em relação aos mais pobres, é a maneira em que se constituiu a sociedade 

brasileira ao longo dos séculos. 

 

De acordo com Saviani (2008), no Brasil as escolas são criadas com a chegada dos Jesuítas na 

colônia, em 1549. Para o mesmo autor, a história da educação brasileira é dividida em seis 

períodos: o primeiro (1549-1759) é regido por colégios administrados por Jesuítas, com 

princípios voltados para a educação cristã; o segundo, (1759-1827) é a primeira tentativa de 

executar as atividades educacionais escolares através o ensino público, instituídas na reforma 

pombalina. Essa, por sua vez, estava pautada nos ideais iluministas. O terceiro período (1827-

1890) é caracterizado pelas tentativas de atribuir a responsabilidade da educação ao governo 

imperial; no quarto período (1890-1931) ocorre a criação das escolas primárias; o quinto (1931-

1961) é marcado pela implantação das escolas primárias, secundárias e superiores. O sexto 

período se deu dos anos de 1961 até os dias de hoje, que se caracteriza pela implementação da 

educação em nível nacional, por meio das redes públicas e privadas.  

 

É importante destacar a forma como se deu a transição da educação em alguns períodos, haja 

vista que no período em que a educação passou a ser responsabilidade do poder público 

imperial, essa já herdava os resquícios da estrutura de como era organizada no período anterior, 

tais como o modelo de escolas europeias, que continuaram a ser usados sem analisar se o 

modelo era proporcional à realidade local. De acordo com Saviani (2010), a educação imperial 

é importante para se compreender a forma como as estruturas educacionais eram baseadas antes 
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e após a república, levantando o questionamento se de fato o ideal republicano foi aplicado no 

setor educacional. Dessa maneira, a Constituição imperial expressou no artigo 179, item 30, da 

garantia da educação gratuita a todos os cidadãos, contudo, essa responsabilidade foi passada 

para as províncias em um ato adicional do dia 12 de agosto de 1834. Para Saviani (2010) e 

Teixeira (2015), esse ato de descentralização da educação visou na verdade diminuir a atuação 

de investimento do império para com as questões educacionais do Brasil.  

 

Diante desses aspectos, é notório que a sociedade brasileira se configurou e reconfigurou 

através de ideias e modelos emprestados de realidades sociais diferentes em suas principais 

bases de estrutura para a formação social como a economia e a educação. Desse modo, destaca-

se também a forma como se deu a escola da primeira república, que utilizava o discurso de levar 

a educação a todos os cidadãos brasileiros de forma igualitária. Para isso, foi fundada a escola 

primária, seriada e graduada, esse modelo visava instituir a escola como espaço de saber para 

toda a sociedade brasileira, contudo, nas regiões periféricas as escolas de modelo imperial 

continuaram a ser aplicadas aos que conseguiam ter acesso. 

 

É possível identificar que o aceso à educação era restrito às elites, ainda que o estado tentasse 

buscar uma forma de abranger a população e inseri-los em uma educação inclusiva, nos 

diferentes períodos observa-se que a educação escolar era restrita a uma pequena parcela da 

sociedade, desse modo, Saviani (2008, p. 150) afirma que: 

 
Quando se deu a expulsão dos jesuítas em 1759, a soma dos alunos de todas as 

instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população brasileira, pois delas 

estavam excluídas as mulheres (50% da população), os escravos (40%), os 

negros livres, os pardos, filhos ilegítimos e crianças abandonadas. E, apesar do 

entusiasmo que marcou o início do período republicano com a criação dos 

grupos escolares, até o final da Primeira República o ensino escolar 

permaneceu praticamente estagnado, como se vê pelo número de analfabetos 

em relação à população total, que se manteve em 65% entre 1900 e 1920. 

 

Portanto, percebe-se a desigualdade presente na oferta da educação escolar para as mulheres, 

que não recebiam a mesma educação que os homens. Identifica-se, desta forma, que a 

desigualdade na educação brasileira é não só de classe, mas também de gênero, influenciando 

na forma em que o sistema educacional brasileiro foi estruturado.  
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Nos anos de 1960, o crescimento da vida urbana nas grandes cidades e capitais dos estados 

causados pelo avanço da industrialização, expôs que o analfabetismo ainda era um grande 

problema no Brasil, e com o apoio dos movimentos sociais e estudantil que se fortalecia na 

época, a educação se tornou uma forte pauta de reivindicação social. Contudo, é preciso 

destacar que a desigualdade social e educacional continuou forte nas regiões mais afastadas dos 

grandes centros urbanos, os interiores dos estados sempre foram frágeis e negligenciados pelo 

estado, nessas regiões não só o índice de analfabetismo é maior, como o saneamento, a 

infraestrutura, a saúde e moradia, são problemáticas frequentes.  

 

Partindo desse contexto, de acordo com Saviani (2013, p. 27) a educação é uma ferramenta e 

um ato político, isso significa que a educação não está alheia e nem desvinculada do que 

acontece na sociedade, ao contrário, ela é determinada justamente por essa sociedade que 

planeja e executa seu sistema, portanto:  

 
Quando a sociedade é dividida em classes cujos interesses são antagônicos, a 

educação serve a interesses de uma ou de outra das classes fundamentais. Dado 

que os interesses da classe dominante apontam na direção da conservação da 

forma social existente, tais interesses caminham no sentido de evitar que as 

contradições da estrutura venham à tona.  

 

Ao longo dessas transformações evidencia-se que o sistema educacional é reflexo do meio onde 

está inserido, da forma como as pessoas lidam e entendem a educação. Nos dias atuais, a 

população tem tomado consciência da importância da educação, e da possibilidade de ascensão 

social por meio de seu acesso, contudo, essa ainda continua tendo marcas da estrutura desigual 

que se deu em seu início e as elites continuam encontrar formas de manter seus privilégios, 

agora através da meritocracia e da negação da desigualdade estrutural da sociedade que e deu 

ao longo de seu processo histórico.  

 

De acordo com Teixeira (2015), a construção do processo histórico educacional no Brasil é uma 

análise complexa, marcada por aspectos que gradativamente explicam atual desigualdade no 

país. O acesso que foi negado às mulheres, aos negros e aos pobres durante séculos é a causa 

de um grande atraso social e aumento de muitos dessa classe estar na marginalidade, no índice 

de analfabetismo ou na taxa de desemprego e ou no número de homicídio/feminicídio, e pela 
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forma como a sociedade enxerga o problema da desigualdade na base educacional, seja por 

compreensão ou negação de sua existência, explicam as razões da atual situação social do país.  

 

1.1.2 Desenvolvimentos sociais e promoção da cidadania por meio da educação  

 

A educação é um direito de todos, conforme garante a Constituição federal. Desse modo, é 

dever do estado garantir a formação do cidadão oferecendo o acesso à educação de base, médio 

e nível superior, promovendo o esclarecimento da sociedade enquanto cidadãos de direitos. 

Para isso, seria necessária a construção da consciência cidadã desde o início do ensino escolar, 

uma vez que isso contribui para a formação humana no sentido de ser social.  

 

Nesse sentido, destaca-se a relevância do valor social que a educação básica (fundamental e 

médio) possui. A formação educacional brasileira apresenta inúmeros déficits em seus níveis, 

uma vez que o acesso à educação não se dá em condições necessárias para que seja garantida a 

permanência das pessoas (crianças, jovens e adultos) no ensino escolar. Isso resulta em uma 

problemática que atinge as camadas sociais menos privilegiadas, promovendo nesse meio 

apatia política, econômica, e social; não tornando possível a reflexão crítica dessas pessoas 

perante a situação que vivem. Portanto, por meio da educação a cidadania promove ao cidadão 

a consciência de reconhecer e exigir seus direitos. 

 

A cidadania é uma prática constituída por ações que abrangem o seio do entendimento do 

homem em ser individual e coletivo, promovendo a reflexão de alteridade social para os 

problemas vivenciados por todos. Diante disso, a cidadania deve ser exercida por cada 

indivíduo que convive em sociedade, construindo uma consciência coletiva para que a 

transformação social e o bem comum ocorram. Portanto, nesse contexto, faz-se necessário 

destacar a importância dos direitos humanos como a atuação da cidadania quando é exercida, 

que promove a justiça social e a igualdade, por isso, Sarmento (2014, p. 3) afirma que: 

 
O debate sobre o conhecimento e compreensão dos direitos humanos: 

universalidade, indivisibilidade, interdependência e mecanismos nacionais e 

internacionais de proteção. Abrange ainda reflexões sobre temas cotidianos 

como o assédio moral, pedofilia, homofobia, tráfico de entorpecentes, pobreza, 

desigualdade social, reforma agrária, formatação da família, trabalho infantil, 

doenças sexualmente transmissíveis e violência doméstica.  
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De acordo Sarmento (2014) a educação é um dos direitos sociais básicos do homem, e esta por 

sua vez, é a responsável por conscientiza-lo de seus demais direitos, assim, construir uma 

sociedade democrática e igualitária. Partindo disso, Carvalho et al. (2016) concordam com essa 

perspectiva, afirmando ainda que o acesso à educação transforma o homem em um ser ético e 

de pensamento plural. A educação enquanto ferramenta para a construção da cidadania busca 

formar pessoas que conheçam seus direitos e deveres, com base para o convívio saudável entre 

a sociedade. O papel da escola nesse contexto está direcionado a um importante fator que 

implica em ensinar aos alunos o exercício da cidadania e em como lidar com o mundo e sua 

diversidade através da educação ambiental, direitos humanos, educação para igualdade de 

gênero, saúde e sexualidade, cultura etc. 

 

Para Sarmento (2014), a educação no Brasil está direcionada ao mercado de trabalho, e busca 

preparar os jovens para uma disputa individual e não para uma luta que vise o coletivo, isso 

mostra o porquê de a sociedade brasileira ser caracterizada por uma constante disputa de 

interesses que envolvem uma pequena classe, despertando nas pessoas um sentimento de 

descompromisso com o coletivo. Ele ainda afirma que esse tipo de educação torna os alunos 

jovens desinteressados para atuar em causas que atendam às necessidades de uma maioria, ou 

não vejam isso como uma prioridade de interesse. 

 

Ainda de acordo com Sarmento (2014), visando construir relações mais amplas na sociedade e 

tornar a prática da cidadania mais corriqueira no cotidiano das pessoas, em 2003, o Governo 

Federal criou o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, este por sua vez era um 

grupo formado por especialistas da área das ciências humanas e sociais, membros da sociedade 

civil, representantes de movimentos sociais que buscam promover a igualdade social, entre 

outros. O objetivo desse comitê era discutir a criação do Plano Nacional de Educação e Direitos 

Humanos (PNEDH). De acordo com o mesmo autor, esse plano foi devidamente avaliado e 

debatido durante muitos meses por pessoas de cada estado do país que eram especialistas e 

atuavam nesse meio.  

 

A criação de um plano que vise atender especificamente às causas dos direitos humanos tem 

como objetivo construir na sociedade práticas que condizem com essa cultura, acentuando 

debates sobre a educação básica e superior, discutindo a pluralidade cultural e diversidade 

existente na sociedade, bem como as intolerâncias que excluem aquilo que é “diferente”, 

buscando estabelecer uma nova forma de pensar entre os jovens que formarão a sociedade do 



    
 

 

23 

amanhã, desse modo, as escolas iriam inserir em seus calendários escolares o debate acerca de 

temas que são de interesses sociais, e que visem pôr em prática o diálogo entre os jovens, tirando 

dúvidas sobre os mais variados assuntos que ainda são tabus, mas que podem fazer a diferença 

ao ser discutido, como a prevenção de DST´s, gravidez na adolescência, bullying, racismo etc. 

 

Para promover a cidadania a educação em direitos humanos enfrenta grandes desafios que só 

podem ser vencidos com o apoio de um estado presente e consciente de seu dever perante a 

sociedade, uma vez que o pensamento colonial está estruturado nas camadas sociais brasileira, 

desse modo, a emancipação das camadas menos favorecidas, os devidos direito dados às 

pessoas de forma igualitária são muitas vezes vislumbrados de forma negativa por aqueles que 

não buscam o desenvolvimento coletivo. De acordo com Sarmento (2014), os principais 

desafios da educação em direitos humanos são: a dificuldade de construir sujeitos de direitos e 

socialização de direitos constitucionais. Essas duas características remetem a uma sociedade 

que possui sua classe privilegiada e que não abre mão desses privilégios para alcançar a 

emancipação social. 

 

Nesse sentido, Carvalho et al. (2016) afirmam que ainda que os avanços em torno da temática 

da promoção da cidadania e educação de direitos humanos esteja ocorrendo, é problemática a 

situação, pois por muito tempo esse tema foi ignorado e se tornou carente de abordagens, 

deixando muitas pessoas de fora das discussões. Uma crítica que deve ser considerada acerca 

da inserção do debate sobre cidadania e direitos humanos na educação básica é sobre a forma 

como essas discussões se dão para formar os sujeitos de direitos, uma vez que as pessoas que 

não tiveram acesso a essa educação passam a não fazer parte desses debates, e portanto, não 

ficam conscientes de seus direitos, sem levar em consideração também que a maior quantidade 

de pessoas que desconhecem seus direitos nem mesmo chegaram a frequentar escolas. De fato, 

a complexidade da educação brasileira possui uma alta dimensão, a respeito disso Sarmento 

(2014, p. 5) afirma que:  
 

As desigualdades sociais, a educação deficitária, a exclusão social, os serviços 

públicos de baixa qualidade, a repressão policial, tudo impede o 

desenvolvimento dos processos de conscientização popular para a formação de 

cidadãos participativos e ciosos de suas prerrogativas constitucionais. Daí 

porque o grande desafio da Educação em Direitos Humanos é a formação de 

sujeitos de direitos. Cabe a ela promover o “despertar” para a nova realidade, 

através de ações como conhecer, promover e defender.  



    
 

 

24 

Um sujeito de direitos é o cidadão que possui consciência de seus direitos assegurados pela 

Constituição, toda pessoa que entende sua garantia de direito e deveres dentro da justiça. O 

sujeito de direitos é portador de toda a natureza de ações que o Estado possa oferecer para que 

venha viver em condições consideravelmente humanas. Já os direitos humanos são decretos 

universais e beneficiam toda a humanidade sem exceções de nacionalidade, crenças, culturas, 

cor, sexualidade, convicções políticas ou ideológicas. Os direitos humanos torna o homem 

sujeitos de direitos universais e devem fazer parte da educação de base para que jovens e 

crianças cresçam mais empáticos e tolerantes, conscientes de que as injustiças e desigualdades 

só se resolvem no conjunto social. 

 

 

1.2 A inclusão social por meio da universidade 

 

Como já nesta discussão, a educação superior é um dos principais e maiores meios de 

emancipação da população, causando benefícios impactantes no meio social. Como se sabe, o 

Brasil é um país multicultural, com imensa diversidade étnica e econômica, essa diversidade se 

dá em certo sentido pela distinção que cada região possui, formando características, costumes, 

práticas econômicas e culturais distintas uma das outras. Na busca de exercer o que é 

determinado pela Constituição de que a educação é para todos, foi preciso discutir e construir 

meios que ampliasse o sistema educacional, na busca de abranger e expandir o acesso à 

educação para todos de forma inclusiva, visando ir contra a exclusão de minorias que estão 

alinhadas a etnias, religiões, culturas ou convicções políticas ou de gênero que não pertença a 

uma maioria no país. Pensando nisso, a universidade junto ao estado cria estratégias de inclusão 

social, para que as pessoas das mais diversas localidades possam ter maiores possibilidades de 

ampliar seus conhecimentos, se profissionalizar, e assim, conseguir melhores empregos e assim, 

a ascensão da população por meio do acesso à educação de qualidade. 

 

1.2.1 Da meritocracia à “democratização do acesso” 

 

Os estudos acerca do processo histórico do Brasil apontam para uma grande dívida para com 

indígenas, negros e pobres que durante os séculos foram (e em alguns casos ainda são) 

marginalizados e submetidos a uma vida na miséria, sem acesso à educação básica, saneamento 

e trabalho. Essa classe foi condicionada a ocupar as regiões subalternas e periféricas das 

cidades, sendo excluídos do acesso à educação básica de qualidade e de oportunidades que 
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deveriam ser igualitárias. Por muito tempo foi alimentado no seio da sociedade uma igualdade 

que não correspondia à realidade da sociedade brasileira, uma vez que a história do país expõe 

contradições sociais recorrentes. Isso reflete nas seguintes questões: a igualdade é pra quem? 

Quem são os iguais? Para responder a essas perguntas nos voltaremos a duas problemáticas que 

ao longo dos anos tornaram-se frequentes no pensamento da sociedade brasileira: o racismo e 

a meritocracia. O racismo que ao ser naturalizado busca considerar algo como uma prática 

“inexistente”, a sua negação fortalece sua estrutura na sociedade e esconde os impactos 

causados ao longo o tempo; por sua vez, a meritocracia também se tornou frequente no 

pensamento daqueles que buscam manter suas posições sociais privilegiadas (em sua maioria 

brancos de classes média alta / classe alta) na argumentação de que a sociedade é “igual” em 

suas condições de oportunidades, e o país não precisaria rever suas políticas afirmativas de 

inclusão, uma vez que todos possuem as mesmas capacidades através do esforço e 

merecimento.  

 

Aos poucos, e por resultados de muitas discussões acerca da pauta da inclusão social nas 

universidades, ficou decidido que questões como sexo, etnia, deficiências, condições 

econômicas, e até mesmo idade não poderiam ser razões definitivas para a dificuldade do acesso 

à educação superior, ou para o sucesso obtido durante a formação do aluno no curso superior. 

De acordo com Felicetti e Costa (2009) a atribuição da equidade no Ensino Superior passa a ser 

praticada como uma forma de comprometimento. Desse modo, o sucesso ou fracasso de cada 

um nesse nível de ensino é individual, portanto:  

 
Enquanto a igualdade de oportunidades se refere às oportunidades de acesso 

ao Ensino Superior e do subsequente tratamento que o aluno recebe nesse nível 

de ensino, a equidade remete às questões operacionais que garantem a 

aquisição de habilidades de acordo com o esforço e dedicação de cada um, o 

que refletirá no seu sucesso ou fracasso nesse nível de ensino. (FELICETTI; 

COSTA, 2009, p. 11). 

 

Partindo dessa compreensão, a equidade de acesso é um dos fatores primordiais das questões 

voltadas para a educação superior e sua forma de inclusão, contudo, é impossível que a equidade 

ocorra sendo ela aplicada em uma sociedade em que as pessoas não competem de igual para 

igual, sem as mesmas condições de competir, ou seja, em nosso caso, como afirmam as autoras 

Felicetti e Costa (2009, p. 11) “quando o ensino anterior ao Ensino Superior é oferecido em 

qualidades iguais a todos, proporcionando então, uma competição justa”, isso justifica a forma 
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como devem ser compreendidos também os resultados dos vestibulares para o acesso ao ensino 

superior, não podemos considerar que todos obtenham resultados iguais uma vez que a forma 

como se dão os enfrentamentos sociais são distintos e visivelmente contraditórios.  

 

Schwartzman (2006) afirma que a democratização da educação superior pública por via da 

equidade social tem por intenção equilibrar a desigualdade nesse meio e oferecer vagas 

específicas para os que se encontram inseridos nos critérios de: baixa renda, portadores de 

deficiências físicas, negros ou indígenas. Para o mesmo autor, ainda que exista uma grande 

influência em questões da cor da pele entre negros e pardos, “não são estas diferenças de cor 

que explicam a desigualdade social no país”, nessa perspectiva, as diferenças de renda e 

educação familiar são as principais causas dos resultados dos vestibulares e inserções nas 

universidades. Ainda partindo desse ponto de vista, há também a percepção de que entre 

negros/pardos/brancos que permeiam as discussões, existem os grupos de renda familiar que 

podem estar inseridos em classe média/alta, independente da cor. Portanto, não se pode 

justificar que as barreiras enfrentadas pelos estudantes sejam sempre associadas à cor da pele, 

ou que essa problemática seja o maior mau da desigualdade social. 

 

De todo modo, compreende-se que não seria justo que certas oportunidades fiquem voltadas a 

beneficiar crianças e jovens de determinadas classes sociais, que por sua vez tiveram condições 

financeiras, psicológicas e sociais de frequentar escolas de qualidade em seu ensino básico e se 

preparar para os exames de vestibulares com aulas extras. Entende-se a necessidade de uma 

inclusão por equidade ao direcionarmos o olhar para as contradições sociais do Brasil, e com 

isso, na tentativa de democratizar a educação superior de forma inclusiva e abrangente.  

 
 
1.2.2 Políticas afirmativas nas universidades para a inclusão social no Brasil: uma 

necessidade? 

 

De acordo com Schwartzman (2006) tem se buscado justificar que o problema central da 

educação se dá no ensino secundário, mas, essa proposta tem sido frequentemente criticada e 

vista como uma forma de tentar desviar a atenção dos reais problemas, para que venham a ser 

resolvidos a partir das políticas afirmativas. O autor não desconsidera a argumentação de que a 

educação básica (ensino fundamental e médio) gerem problemas realmente graves para a 

educação brasileira, mas que esta pode ser resolvida de forma mais prática, apesar do alto nível 
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de analfabetismo no Brasil durante muito tempo, o que realmente afeta e causa a desigualdade 

econômica e social na forma como se dá, é a falta de acesso à educação superior de qualidade, 

ainda que seja para poucos, inserir uma maior quantidade de pessoas na universidade não 

garante a qualidade na formação do aluno, uma vez que a política de Cotas seria uma maneira 

de resolver o problema de forma “rápida e barata”, mas sem dar as atenções necessárias para o 

problema.  

 

No Exame Nacional do Ensino Médio foram aplicados questionários sobre a forma como os 

jovens entendem e lidam com as experiências de discriminação. Schwartzman (2006, p. 13) 

aponta que: 

  
Muito poucos se dizem preconceituosos, mas cerca de 30 a 40% vêm 

preconceitos nos colegas e nas próprias famílias. Mais da metade dos pretos, e 

16% dos pardos, dizem que já sofreram discriminação. Ter ou não declarado 

que discriminação não afeta os resultados no ENEM.  

 

Isso indica que poucos possuem experiência com a discriminação mostrando que de alguma 

forma é possível que jovens e crianças pretas ou pardas sofram, contudo, essa não seria a razão 

para a grande diferença nos resultados dos vestibulares com ou sem discriminação, o que 

determina a aprovação e inserção dos jovens nas universidades é a “renda das famílias, a 

educação dos pais, e outras variáveis como o tipo de escola que o jovem frequentou” 

(SCHWARTZMAN, 2006, p. 14). Portanto, para o autor, seria de grande importância uma 

proposta que buscasse encarar o problema de frente, uma vez que se deve atentar para entender 

a razão de que ainda em famílias ricas e educadas, não são todas que conseguem inserir seus 

filhos na educação superior, contrariando aos que apontam que os ricos teriam maiores chances 

de acesso, e dessa forma, uma nova proposta corrigiria as falhas que o sistema de cotas tem 

deixado. 

 

Desse modo, Schwartzman (2006) aponta que é possível que seja investido em políticas de 

seleção que passem a separar os perfis dos estudantes de acordo com suas origens, sem estar 

destinando as vagas a um tipo especifico de pessoas em Cotas, pois isso aumenta a oferta, mas 

diminui a qualidade. Para isso, o autor aponta que:  

 

 



    
 

 

28 

Uma maneira de lidar com isto é desenvolver programas para selecionar e 
apoiar estudantes promissores em setores que normalmente seriam excluídos 
pelos filtros sociais que atuam no sistema escolar. O exemplo mais conhecido 
nesta linha é o programa Head Start, nos Estados Unidos. Estes programas 
podem estar orientados para pessoas oriundas de minorias étnicas, para 
crianças consideradas como superdotadas, ou que tenham demonstrado 
especial talento e capacidade de liderança etc. Uma vez identificados, estes 
estudantes recebem diferentes tipos de apoio, seja na forma de bolsas, ou 
programas de curso e formação especial. 

 

Partindo desse ponto de vista, fica evidente que os modelos de políticas afirmativas aplicados 

no Brasil podem variar de acordo com as diversas possibilidades estudadas pelos economistas, 

sociólogos, especialistas da educação etc. , contudo, é preciso atentar-se para os processos 

históricos das sociedades, e as especificidades que possuem ao longo de sua construção social, 

levando em consideração os aspectos voltados para as questões de que nenhuma passa pela 

mesma experiência de forma igual, a forma como a educação básica e superior se deu ao longo 

da história do Brasil formou características e necessidade especifica, direcionando a educação 

superior no país a uma situação de emergência no Século XXI.  

 

É de extrema importância que a sociedade do país compreenda a estrutura excludente que se 

formou no seio social e reconheça a necessidade dessas vagas específicas, respeitando a quem 

essas vagas são destinadas, para que isso não seja razão para mais exclusão, uma vez que a 

forma como muitas universidades fazem a inserção dos candidatos às vagas que são remetidas 

às Cotas têm sido alvos de duras críticas pela própria classe à qual as vagas são destinadas, haja 

vista que o sistema é falho quando não identifica ou investiga se o candidato à vaga se encaixa 

nas características atribuídas. Desse modo, deve-se exigir que a equidade da educação superior 

seja exercida em seu sentido direto, ofertar vagas e garantir a qualidade da educação para uma 

competição justa. As políticas de inclusão da universidade e instituições de nível superior 

buscam em seu processo ampliar a presença de pessoas de diferentes etnias e condições sociais, 

tornando-a mais plural e abrangendo a diversidade que compõe a cultura do Brasil, buscando 

construir um meio de emancipação social por meio da educação aos que sofrem com a exclusão. 

 

1.3 A interiorização da universidade pública e a sociedade local 

 

A universidade possui um papel importante enquanto agente transformador da realidade social 

através do ensino, da pesquisa e da extensão. Nesse sentido, a interiorização é a forma mais 

efetiva pela qual a universidade busca alcançar uma parcela significativa da população que, sem 
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a democratização do ensino, teria suas oportunidades de ascensão social significativamente 

diminuídas. Nesse sentido, os subtópicos abordados a seguir trazem a percepção da relação 

existente entre a universidade e a sociedade, bem como, a influência das comunidades no 

processo de construção do conhecimento. 

 

1.3.1 A universidade interiorizada e sua relevância social para o desenvolvimento local 

 

Os aspectos de interiorização devem ser seguidos dentro da perspectiva de qualidade de vida 

da sociedade local na busca do desenvolvimento regional. Esse desenvolvimento necessita de 

uma série de relações entre outros agentes que possam contribuir para que isso aconteça, e a 

educação é um desses exemplos. Entende-se que, por muito tempo, o Brasil esteve carente de 

projetos educacionais voltados para o ensino superior e tecnólogo, para assim construir uma 

maneira de oportunizar as pessoas das comunidades interioranas a ter acesso ao ensino superior. 

De todo modo, tal contribuição trará igualmente melhorias no ensino básico no local, ensino 

este que se mostra deficiente como reflexo da falta de profissionais especializados na região.  

 

Ao ser interiorizada, a universidade passa a possuir grande responsabilidade em contribuir para 

o desenvolvimento local da população de determinada cidade, uma vez que estes depositam 

expectativas na espera de receber bons resultados da interiorização em um local que até então 

pode estar abaixo do nível educacional do Brasil. Na atualidade, vários estudos abordam a 

interiorização da Universidade como aliada do desenvolvimento econômico, social e político 

de uma região (BRITO, 2014; BAUMGARTNER, 2015; ANDRIOLA; SULIANO, 2015). 

Partindo de uma comparação com os anos passados, a interiorização resultou em um número 

elevado em tão pouco tempo de reforma universitária, pois esta se deu tardiamente em sua 

estrutura democrática. Por conseguinte, a formação de graduandos e pós-graduandos em nível 

de mestrado e doutorado tem possibilitado ao país iniciar-se no campo científico e desenvolver 

pesquisas e estudos sobre os mais diversos assuntos que integram as áreas tecnológicas, 

humanas, biológicas e naturais. Essa questão ganha uma importância saliente para as 

universidades, porque mostra resultados de uma interiorização eficaz, considerando que 

visando ao desenvolvimento, a economia abrangerá aspectos que envolvem os indivíduos de 

uma sociedade como um todo, com todas as possíveis influências nos níveis de qualidade de 

vida e desenvolvimento humano. Características particulares da realidade de cada região e sua 

dinâmica são levadas em conta, e isso é parte tributária da expansão do ensino superior e da 

democratização das universidades públicas.  
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O referencial teórico ao abordar a relevância de uma universidade e o papel que o sistema 

educacional propõe em sua tríplice – qualidade, expansão e desenvolvimento – busca explanar 

os impactos que a implantação universitária causa em um município. Pensado especificamente 

a partir das peculiaridades dos interiores onde as universidades foram implantadas, é de extrema 

importância para o crescimento econômico de um país que seu povo viva de forma digna e 

tenha acesso a oportunidades iguais. Dessa maneira, a universidade é entendida como 

componente para integrar e, assim, cumprir sua missão educacional e social, mas, 

principalmente, surge como base para a estrutura de emancipação social da população menos 

favorecida que mais sofria com explorações de sua mão de obra, na justificativa da falta de 

profissionalização. Nesse sentido, a universidade passa a estabelecer uma importante relação 

com a sociedade local, que, por sua vez, vê nesse meio uma possibilidade de melhoria 

econômica e social. 

 

Gentil (2017) afirma que a educação brasileira apresenta aspectos que destacam os 

enfrentamentos da educação superior pública ao longo da história, vislumbrando uma série de 

transformações corriqueiras, mas que atingem as bases educacionais que sempre foram frágeis, 

no país. As ampliações propostas para o aumento da inserção da população ao ensino superior 

ainda que partam de um ideal de expansão educacional, possuem por trás mais interesses 

econômicos e políticos do que sociais de causas que visem atender a uma realidade social crítica 

como a desigualdade, que sempre atinge mais as comunidades interioranas. De acordo com a 

mesma autora, esse tipo de interesse comprometeu o ideal de expansão, questionando as reais 

intenções das interiorizações das universidades.  

 

A expansão e a interiorização do Ensino Superior são alvos de discussões recorrentes ao longo 

dos anos, especialmente quando se abordam temas sobre o processo de desenvolvimento do 

país. Uma vez que “a educação é um direito reconhecido e previsto pela Constituição Federal, 

o Estado enquanto promotor desse direito propõe políticas universalizantes, estruturais e 

regulatórias, com destaque para a Educação em todos os seus níveis. Apesar dessa evolução nas 

universidades públicas federais, o problema da educação no país não está resolvido, ainda 

precisa o investimento em inclusão de estudantes de baixa renda, que perpassa pela questão da 

expansão do ensino superior, no qual o Governo de Lula investe mais no seu segundo mandato” 

(JESUS; SILVA; GARCIA, 2013, p. 4). Desse modo, a discussão sobre a interiorização e 

expansão do ensino não deve ser feita somente visando ao desenvolvimento, o qual é apenas 
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consequência do investimento no próprio povo, que possui o direito ao acesso à educação 

pública e de qualidade assegurados por lei. 

 

1.3.2 A comunidade local e sua influência nas interiorizações  

 

Aos poucos, em uma sociedade cheia de contradições, torna-se explícito que a educação é um 

dos maiores meios de desenvolvimento social, uma vez que por meio do conhecimento a 

transformação social é visível, logo, torna-se de entendimento da sociedade as possibilidades 

que a educação pode tornar possíveis, e esta por sua vez representa para os mais pobres a maior 

arma na luta contra a desigualdade e ascensão social. No século XXI, a educação superior é 

protagonista na construção de um país que almeja estar entre os que apresentam maiores 

resultados de desenvolvimento. Coelho (2015) ressalta que as universidades interiorizadas nas 

cidades da Amazônia têm a sociedade civil como participante ativa desse processo, que por sua 

vez atuaram e contribuíram com a exigência para a instalação de campis nos interiores dos 

estados. Fica exposta a importância do Estado como promotor da aplicação das políticas 

públicas e que nesse contexto a sociedade civil possui grande relevância para que os 

investimentos ocorram por meio da movimentação de suas exigências, desse modo, a relação 

entre sociedade civil e Estado deve ser estabelecida de modo que cada um saiba exercer seu 

papel. De acordo com a autora a discussão em torno dos indivíduos que reivindicam uma luta 

por políticas públicas, tendo destaque os movimentos sociais e as Organizações Não 

Governamentais, que frequentemente protagonizam lutas em prol do bem comum e social, esses 

movimentos se tornaram as principais fontes de representação da sociedade civil frente ao 

Estado. 

 

A participação popular nas implementações das estruturas do plano universitário, tais como os 

cursos, é de extrema importância, dedicado ao conhecimento que a comunidade compartilha 

acerca das necessidades locais, nutrindo, assim, esperança de melhorias nas áreas precárias que 

atendem ao público.  

 

A valorização da inserção de vários atores nas decisões de aplicações das políticas públicas é 

um pensamento atual. Para Nascimento e Helal (2015), esse atendimento à vontade popular 

busca dar voz às contribuições da população no planejamento e na implementação de políticas 

públicas, uma vez que, na atualidade, a participação popular tem crescido e se mostrado 
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relevante para a criação de novas demandas de projetos que atendam às necessidades sociais 

dentro das políticas públicas, como também para a execução desta. 

 

A relevância dos modelos de ensino superior cresce com o número de formação e missão 

adotada pelas instituições de ensino. No Brasil, a inserção de jovens entre 20 e 24 anos no 

ensino superior tem crescido; contudo, a escassez de jovens no ensino superior e, logo, a 

escassez de profissionais se deu por muito tempo pela estrutura da educação de base e mais 

tantos conflitos sociais que geraram deficiência no ensino superior. De modo geral, o modelo 

de ensino superior que as instituições adotam é de importância para a forma com que esse 

conhecimento será construído. Todavia, o Brasil mostra que, para a solução do problema, é 

preciso um alto investimento na educação básica, focando em tirar as pessoas do analfabetismo 

e, assim, diminuir o quantitativo populacional dos menos favorecidos. É primordial inserir os 

jovens nas universidades e criar programas educacionais por meio de políticas públicas que 

venham oferecer medidas para o acesso ao ensino superior. 

 

Nesse contexto, diante de inúmeros problemas em áreas como saúde, educação, segurança 

pública, meio ambiente, assistência social etc., salienta-se que a população local espera que o 

Estado venha incluir uma proposta de mudança eficiente pra estas problemáticas que 

atravessam os séculos, passando a programar políticas inclusivas que possam fazer a diferença 

na realidade das comunidades interioranas. 

 

A respeito da expansão do ensino superior que se deu no final da década de 1980 e na década 

de 1990, houve de fato um crescimento nas cidades das regiões mais desenvolvidas. O estado 

de Goiás, por exemplo, até 1979, possuía apenas duas universidades, a Universidade Federal 

de Goiás (UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UCG), e nove instituições de 

ensino superior, entre estas cinco privadas, três estaduais e uma municipal. Em 1991 passa a ter 

31 (trinta e uma) IES, “subdivididas por dependência administrativa: três universidades, nove 

autarquias estaduais, onze faculdades municipais e nove instituições isoladas de ensino superior 

privadas” (PEREIRA; TAVEIRA; VASCONCELOS, 2016, p. 60). 

 

Dessa forma, vê-se que a interiorização das universidades nos municípios partiu da inciativa 

privada, de modo que a educação estaria sujeita aos interesses econômicos dos empresários, 

comprometidos apenas com seu próprio benefício e não atendendo à demanda social, já que 

pagar pelo acesso ao ensino superior era realidade de poucos. Esse processo de interiorização 
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foi realizado de forma desorganizada, haja vista que as instituições implantadas não possuíam 

estrutura física para as aulas nem contavam com um prédio próprio. Quando havia tais recursos, 

estas não ofereciam ao aluno condições necessárias para o ensino prático e teórico dos alunos, 

sem um bom acervo de livros ou laboratórios. 

 

 Partindo desse ponto, a universidade pública é a principal aliada no desenvolvimento desses 

locais mais afastados dos grandes centros urbanos, tal como ocorreu no estado de Goiás, quando 

a própria população lutou pela descentralização da Universidade e combateu de frente o avanço 

das instituições privadas, exigindo que o estado oferecesse a interiorização da UEG. Após anos 

de luta, a população dos interiores junto à universidade pública foram agentes de transformação 

na realidade de muitos que moravam nas áreas interioranas e hoje possuem grande importância 

na história da interiorização da Universidade Estadual de Goiás. 

 

De acordo com Pereira, Taveira e Vasconcelos (2016, p. 65), tem-se que: “com característica 

multicampi, essa universidade, estrategicamente, beneficiou a maioria dos 242 municípios 

goianos com a oferta de cursos regulares de licenciatura”. Em conjunto com os movimentos 

sociais, a população tomou conhecimento da importância do diploma e qualificação dos 

professores do ensino básico, e a interiorização da UEG buscou atingir a qualidade de ensino e 

o acesso ao ES. Para a população, era de extrema importância a qualificação do corpo docente 

que atuava nos municípios de Goiás. Os professores, sem a formação superior, exerciam a 

docência para o ensino básico. Dessa forma, a UEG criou o Programa Universidade para os 

Trabalhadores da Educação, criando oito cursos de licenciatura, para que fossem atendidas as 

necessidades da população de imediato.  

 

Aos poucos, a educação superior em Goiás foi interiorizada. Ainda que, em seu início, tenha 

sofrido com dificuldades em sua área pedagógica e administrativa, que foram melhorando ao 

longo do tempo e de seu estabelecimento em cidades do interior, a UEG conseguiu atingir o 

objetivo de oferecer educação superior pública, gratuita e, na medida do possível, com 

qualidade, profissionalizando jovens e adultos. Gradativamente, implantou cursos de graduação 

e pós-graduação em diversos campos do conhecimento, proporcionando a interiorização das 

atividades de ensino, iniciando pesquisas científicas e estabelecendo uma relação importante 

entre Universidade, Sociedade e Estado, para que juntos pudessem vislumbrar o 

desenvolvimento local e regional. 
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Um exemplo de interiorização que passou por diversos conflitos na tentativa de se consolidar é 

o da região do Recôncavo da Bahia instituído quando a Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano (UFRB) se vinculou ao REUNI, no intuito de atender uma maior quantidade de pessoas 

da região que ainda se encontravam sem o acesso ao ensino superior. Jesus, Silva e Garcia 

(2013) salientam que a interiorização para o Recôncavo baiano visava ao desenvolvimento 

regional que se encontrava em uma situação complexa em relação à qualidade do ensino básico 

entre as cidades que compõem a região. O problema é que não havia professores qualificados 

ou graduados, gerando um desnível educacional. Destarte, qualificar os profissionais que já 

atuavam na área da educação básica foi uma forma de tentar resolver o problema.  

 

Com a criação da UFRB, a população do Recôncavo esperava que a região passasse a ser visada 

e valorizada. Aquela localidade seria parte integral de uma produção intelectual e econômica, 

e, a partir disso, poderia ser vislumbrada pelos governantes como região contribuinte para o 

desenvolvimento do estado. Jesus, Silva e Garcia (2013) constatam que a comunidade local 

entendia “o poder da universidade de movimentar as classes sociais” e acreditavam que, por 

meio da Educação, alcançariam melhorias para as gerações futuras. De acordo com os autores, 

a reforma educacional traçada pelo Governo Federal, por meio do programa REUNI, 

incentivava uma política em que se deve olhar para o estudante que não está inserido na 

universidade e buscar despertar o seu interesse de ingressar em um curso de ensino superior. 

Assim, aos poucos, o objetivo era atingir a maior abrangência possível. No entanto, as mesmas 

autoras argumentam que a política expansionista do REUNI deveria, antes de inserir uma 

imensa demanda de novos estudantes, “ter garantido a infraestrutura física e contratado novos 

servidores para as IFES, pois assim minimizaria os transtornos e as insatisfações” que muitos 

moradores da região constatavam ao falar sobre a infraestrutura das cidades, sem as condições 

básicas para atender um contingente maior, resultando na decisão de muitos estudantes em não 

permanecer na região.  

 

Apesar de seus conflitos e com a falta de compromisso em atender a demanda da universidade 

de acordo com as necessidades que esta possui para se manter, a UFRB contribui para o 

desenvolvimento da própria instituição com a ajuda da comunidade local do Recôncavo, 

oferecendo educação de qualidade e promovendo atividades que valorizavam a cultura da 

região. Jesus, Silva e Garcia (2013) destacam em seu texto o quanto a situação na UFRB é 

desgastante para os gestores. Como consequência do REUNI, procurou-se disponibilizar 

políticas para a expansão e interiorização, mas não se buscou criar políticas para o 
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desenvolvimento da região do Recôncavo que continua em situação de abandono pelo estado. 

Dessa forma, entende-se que a região não se desenvolve junto com a universidade que, apesar 

das dificuldades, consegue se manter e continuar ofertando os cursos. No que concerne ao 

programa REUNI, deve-se buscar uma abordagem que inclua as dificuldades sociais dentro de 

seu planejamento, pois expandir o ensino superior é necessário, mas garantir sua manutenção e 

qualidade é primordial. 

 

Em contrapartida, essas problemáticas ocorrem por fatores relacionados à distância da região 

urbana dos estados, como afirmam Nascimento e Helal (2015), visando a uma série de 

dificuldades, incluindo obras da estrutura e falta de técnico-administrativos no processo de 

implementação dos campi. Tais recursos são fundamentais para o funcionamento e para o 

atendimento às necessidades burocráticas administrativas, que devem ser pensadas e planejadas 

desde o início das interiorizações. 

 

Luck (2004) afirma que as regiões distantes da zona metropolitana do estado tornam-se as 

regiões mais afetadas com a falta de educação superior. A partir da interiorização e expansão 

da educação superior, é possível inserir os interioranos no espaço acadêmico. Concordando com 

esse ponto de vista, Nascimento e Helal (2015) explanam a importância de planejar a criação 

desses campi de forma estratégica e muito bem pensada, para assim promover um impacto de 

“enorme relevância não só educacional, mas, também, social e econômica”. Isso porque esses 

fatores têm contribuído de forma direta no desenvolvimento local, possibilitando inserção de 

pessoas das regiões interioranas ao ensino superior. Portanto, passa a lhes ser possível 

vislumbrar novas possibilidades, em que universidade e sociedade são parceiras na realização 

de atividades inclusivas e projetos sociais que promovam uma articulação da comunidade local 

tanto com as pessoas da terceira idade, público de baixa renda, crianças e adolescentes carentes 

quanto com questões ligadas ao meio ambiente, saúde, educação e exclusão social.  

 

A Universidade expõe como resultados de investimentos em seus projetos o desenvolvimento 

e aplicações de pesquisas de extensão que proporcionam produção de conhecimento e interação 

com a comunidade local, explorando o campo imenso e estabelecendo uma relação com as 

administrações municipais. Busca-se, com isso, criar novas formas de inserção dos futuros 

profissionais no mercado de trabalho, propondo o desenvolvimento dos interiores e auxiliando 

no planejamento de uma forma de construção da estrutura regional visando à qualidade de vida 

da população e dinamizando a vida econômica local. Para Rieder (2011), os programas 
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propostos pelas universidades públicas para atender a comunidade local devem se atentar para 

os interesses, desafios e características da região, uma vez que as problemáticas sociais 

frequentemente são distintas de uma região para a outra. Dificulta-se, então, o estabelecimento 

de um “padrão” de programas e atividades para ser executado em todas as regiões, permitindo 

que o ensino superior possa ser uma inserção à formação profissional, técnica, política e social. 

 

Para conquistar sua consolidação, a universidade muitas vezes conta com a participação da 

população interiorana, junto aos movimentos sociais e estudantis, que reivindicam o direito de 

inserir um número maior de pessoas na educação superior, no entanto, isso só seria possível 

través de sua interiorização. Como exemplo disso, Rieder (2011) afirma que “as pessoas das 

comunidades locais, em geral, se envolviam intensamente com as causas da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Pois esta instituição foi construída, tijolo a tijolo, por 

decisão representada e participava das pessoas das comunidades beneficiadas. Daí a razão da 

frase: ‘A UNEMAT é uma Universidade do interior para o interior’. Isto retrata que ela foi 

construída pelo cidadão do interior do Mato Grosso, para resolver as carências e demandas 

deste interior com relação às oportunidades de acesso a educação superior, como caminho para 

melhorar de vida no sentido amplo” (RIEDER, 2011, p. 237). A partir dessa visão, compreende-

se a importância do reconhecimento do Estado para a consolidação das universidades Estaduais 

se tornarem fortes politicamente e autônomas em seu sistema educacional. Ao alcançarem essa 

autonomia política, as universidades estaduais passarão a atribuir possibilidades para o 

desenvolvimento local das comunidades interioranas. Desse modo, entende-se a importância 

das autoridades dos estados buscarem se aliar às universidades estaduais, pois o 

desenvolvimento social da região é meta de ambos.  

 

Este exemplo da UNEMAT como projeto governamental e universitário de inserção da 

população ao ensino superior é sem dúvidas uma forma eficaz de contribuir para o 

desenvolvimento local. Buscam-se a melhoria do índice de pessoas qualificadas no estado e o 

aumento da qualidade de vida das pessoas interioranas, para atingir o pilar que estrutura a 

desigualdade social, ou seja, a falta de acesso à educação de qualidade, seja no ensino básico 

ou superior, sendo que estas são interligadas. Constata-se que expandir o ensino superior para 

os interiores é de fato a possibilidade de incluir a maior quantidade de pessoas numa melhoria 

contínua que trará bons resultados para a região. Alinhando-se a essa ideia, Costa et al. (2011) 

ainda complementam afirmando que a interiorização dos campi universitários representa uma 

importante iniciativa para o desenvolvimento regional a longo prazo, estabelecendo melhorias 
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sociais para as regiões em que as instituições estão implementadas. Por sua vez, destacam o 

caso da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) que, desde sua implantação, têm 

possibilitado a inúmeras pessoas o acesso à educação superior, abrangendo de uma só vez três 

estados fronteiriços do Sul. 

 

Bittar, Silva e Veloso (2003) abordam como o modelo que a universidade federal do mato 

grosso se expandiu a educação superior para o interior utilizando como estratégia a formação 

de “turmas especiais e parceladas”. Os autores destacam ainda o trabalho dinâmico que a 

universidade precisa exercer, dependendo da emergência das necessidades do local. Essas 

turmas especiais possuem esse caráter emergencial. As turmas parceladas são similares as 

especiais, com a diferença de que as parceladas tem o objetivo de atender aos professores da 

rede de ensino básico público que não possuem o ensino superior e estão ativos. As aulas do 

curso ocorrem em período de férias para que sejam bem mais proveitosas, sendo o curso sujeito 

a avaliação do MEC. Esse tipo de projeto demonstra a forma como a universidade precisa 

pensar suas atividades a partir das necessidades da sociedade local, e como esta busca cumprir 

sua missão por meio dessas estratégias para assim promover o desenvolvimento social nos 

municípios. A educação superior tem sido interiorizada nos estados, chegando a pessoas de 

regiões que até então só poderiam vislumbrar o sonho de se realizar um curso superior em uma 

instituição federal se fossem para outros locais. 

 

A história da expansão da universidade no Brasil possui em seus traços grandes influências da 

mobilização das comunidades locais, e, com esse apoio, aos poucos, as universidades 

interiorizadas têm conseguido se estabelecer fortemente e se consolidar como contribuinte 

direta para o desenvolvimento regional. Muitas das interiorizações ocorridas partiram das 

mobilizações da sociedade civil que compreendeu o seu direito ao acesso ao ensino superior 

como ideal de mudança e possibilidade de reconstruir a sociedade brasileira. Por conseguinte, 

a relação da universidade com a sociedade local passa a ser pilar para uma emancipar a outra, 

ao construir, juntos, novos meios de contribuir para o desenvolvimento regional e local.  

 

 

1.4 A expansão da educação superior como meio de desenvolvimento social e econômico  

 

O vínculo entre universidade e desenvolvimento (social e econômico) é uma relação que cresce 

constantemente. Isso tudo por conta do conhecimento científico desenvolvido dentro dos 
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campos acadêmicos que oferecem maiores possibilidades de pensar maneiras eficazes para o 

desenvolvimento das sociedades. Um exemplo que temos da importância da pesquisa científica 

como meio de desenvolvimento é a atuação dos pesquisadores do século XIX, marcado por 

grandes descobertas nos campos da biologia, indústria, química, física, sociologia, história, 

matemática etc., todos executando o conhecimento construído e produzido dentro das 

universidades. Portanto, torna-se evidente a contribuição do espaço acadêmico para com o 

desenvolvimento da sociedade, e dessa forma, ao longo dos processos de transformações e 

permanências a universidade busca alinhar suas pesquisas de acordo com as demandas sociais 

para que sua relação com o desenvolvimento permaneça e esta possa contribuir para a 

construção de uma sociedade em que todos possam vislumbrar boas qualidades de vida, e isso 

implica no desenvolvimento social econômico. 

 

1.4.1 Desenvolvimento econômico ou crescimento econômico? Análise de medidas necessárias 

para o desenvolvimento humano 

  

De acordo com Souza (2012), desenvolvimento econômico é um tema que surgiu somente no 

século XX, tendo em vista que, antes disso, a preocupação central das nações era apenas com 

o poder militar. Tanto é que as questões relacionadas com a segurança eram priorizadas em 

detrimento dos objetivos econômicos e sociais. 

 

Para o autor, existem duas correntes de pensamento econômico sobre o conceito de 

Desenvolvimento Econômico. A primeira corrente encara o crescimento como sinônimo de 

desenvolvimento; enquanto na segunda, crescimento é condição indispensável para o 

desenvolvimento, mas não é condição suficiente. Na primeira corrente estão os modelos de 

crescimento da tradição clássica e neoclássica, como os de Harrod e Domar. Já na segunda 

corrente estão os economistas de orientação crítica, formados na tradição marxista ou cepalina, 

que conceitua o crescimento como uma simples variação quantitativa do produto, enquanto 

desenvolvimento é caracterizado por mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, nas 

instituições e nas estruturas produtivas. São exemplos de quem defende essa última corrente os 

economistas Raul Prebisch e Celso Furtado. 

 

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e 

transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social. 

Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos positivos no produto e na renda 
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– transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: 

saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras. 

 

Ainda segundo Souza (2012), o desenvolvimento econômico requer um ritmo de crescimento 

econômico contínuo e superior ao crescimento da população. Englobando mudanças estruturais 

e melhoria nos indicadores de qualidade de vida. Seguindo este raciocínio, observa-se que o 

crescimento econômico é a solução para os problemas humanos, mas a questão principal é como 

que este crescimento será distribuído à população. Esta situação é típica dos países e regiões 

subdesenvolvidas, que também apresentam estruturas econômicas inadequadas e elevada 

concentração de renda, bem como baixos níveis de condições de vida. 

 

Para Pereira (2007), o desenvolvimento econômico ocorre no surgimento da revolução 

capitalista, quando os modernos Estados-nação ou Estados nacionais aparecem. Com a 

revolução capitalista as ações que eram coordenadas, principalmente, pela religião e pela 

tradição, passaram a ser pelo Estado e pelo mercado, com isso o Estado moderno passava a 

definir as instituições formais, as leis e políticas públicas, e a regular a instituição socialmente 

construída de competição que é o mercado.  

 

O mesmo autor ainda afirma que os impérios egípcio, romano e chinês foram prósperos por 

muitos séculos, mas jamais conheceram o que chamamos de desenvolvimento econômico, 

porque este é um processo histórico que nasce dos esforços das nações de se dotarem de um 

território e de um Estado, constituindo-se, assim, em um Estado-nação, e porque envolve 

conceitos como os de acumulação de capital e lucro, trabalho assalariado e consumo, de 

inovação e de produtividade, que só fazem sentido a partir do capitalismo.  

 

Pereira (2007) continua afirmando que é preciso definir alguns conceitos da teoria política – 

nação, sociedade civil, Estado, e Estado-nação – porque têm significados diferentes. Em cada 

Estado-nação ou Estado nacional teremos uma nação ou sociedade civil e um Estado. Entende-

se aqui por:  

 

• Nação, uma sociedade politicamente organizada que compartilha um destino comum, logra 

dotar-se de um Estado e de um território, e tem como principais objetivos a segurança e o 

desenvolvimento econômico;  
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• Sociedade civil, a sociedade politicamente organizada que se motiva principalmente pela 

garantia dos direitos civis e dos direitos sociais;  

• Estado, a ordem constitucional-legal e a organização ou aparelho formado de políticos e 

burocratas que definem e garantem essa ordem; por Estado-nação, a unidade político-

territorial soberana formada por uma nação, um Estado e um território.  

 

Dessa forma, embora seja comum falar-se em Estado como sinônimo de Estado-nação 

distingue-se os dois termos. O Estado tem uma dupla natureza: é ao mesmo tempo uma 

instituição organizacional – a entidade com capacidade de legislar e tributar uma determinada 

sociedade – e uma instituição normativa – a própria ordem jurídica ou o sistema constitucional-

legal. Em cada Estado-nação o Estado é o instrumento de ação coletiva que a nação usa para 

promover seus objetivos políticos. 

 

Souza (2012) concorda com Gaspari (2004) que o desenvolvimento econômico contemporâneo 

teve sua origem no campo teórico da economia na fase do mercantilismo. Já os fisiocratas 

discordavam dos mercantilistas pois defendiam que o crescimento econômico não seria obtido 

pelo acúmulo de riquezas por meio de metais preciosos conseguidos pelo comércio 

internacional, mas por meio da produção de produtos agrícolas. Os autores afirmam que para 

os economistas clássicos a principal causa geradora das riquezas das nações era o trabalho 

produtivo contrapondo-se tanto aos mercantilistas quanto aos fisiocratas. Para os pensadores 

clássicos, crescimento e desenvolvimento eram entendidos como sinônimos, ou seja, não havia 

a diferenciação entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. 

 

Para Napoleoni (2000) os pensadores clássicos afirmavam haver uma espécie de mão invisível 

que conduzia os agentes econômicos para o equilíbrio de mercado por meio dos mecanismos 

de preços e que para que houvesse o crescimento econômico o Estado deveria deixar livre a 

atuação dos seus agentes econômicos. Marx, contrário ao pensamento clássico, foi o primeiro 

a diferenciar o crescimento do desenvolvimento econômico. Para ele, o sistema econômico era 

dividido em duas classes sociais: a classe capitalista – proprietária dos meios de produção e a 

classe trabalhadora - detentora da força de trabalho. 

 

Uma diferenciação formulada é a de que o crescimento econômico implica a alteração da taxa 

de crescimento e a estrutura da economia, enquanto que desenvolvimento significa o aumento 

da produtividade, repercutindo sobre a utilização e a distribuição da renda. Com isso, o 
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crescimento implica a melhor eficiência do sistema produtivo e o desenvolvimento consiste na 

observação da diminuição da pobreza, desemprego e desigualdades, aliados à elevação das 

condições dos requisitos básicos da população (BRUM, 2002). Pode-se, então, considerar que 

o desenvolvimento econômico é um conjunto de transformações intimamente associadas, que 

se produzem na estrutura de uma economia, e que são necessárias à continuidade de seu 

crescimento. 

 

Durante a década de 1950 até o início da década de 1960, os conceitos de desenvolvimento e 

de crescimento econômico não eram distintos e, muitas vezes, eram considerados como 

sinônimos (Sachs, 2000; Veiga, 2005). Isto acontecia pelo fato das poucas nações 

desenvolvidas serem justamente as que haviam enriquecido através da industrialização. A 

constatação de que o vasto crescimento econômico que ocorreu em diversos países 

subdesenvolvidos a partir da década de 1950, não se traduziu necessariamente em maior acesso 

das pessoas à saúde e à educação, ou seja, a uma melhor qualidade de vida e nem em 

enriquecimento das mesmas, deu origem a um questionamento intenso sobre o sentido do 

conceito de desenvolvimento no mercado internacional. 

 

De acordo com Vecchiatti (2004), esse dilema é constatado pela ocorrência de um intenso 

crescimento econômico, acompanhado de uma transformação tecnológica sem precedentes, 

acompanhada da ampliação da precariedade da condição social de grande parte da população e 

com o aparecimento de problemas de natureza ambiental.  

 

As descobertas desses problemas promoveram uma evolução em relação às perspectivas de 

abordagem do desenvolvimento econômico que foram sistematizadas por Moretto e Giacchini 

(2006), apoiadas na literatura da área econômica, em três momentos representativos das 

distintas concepções sobre o assunto, conforme demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Perspectivas de abordagem do desenvolvimento 

 
 Fonte: Adaptado de Moretto e Giacchini (2006) 
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Com este novo modo de analisar, além de gerar riqueza, o crescimento econômico também deve 

ser capaz de proporcionar os meios para promover o desenvolvimento humano e a melhora da 

qualidade de vida (Moretto, Giacchini, 2006). Para os seguidores dessa corrente econômica, o 

objetivo prioritário da atividade humana deve ser a ampliação das possibilidades de uma vida 

mais longa, mais saudável e mais plena para as pessoas. 

 

O crescimento econômico acontece quando o resultado das variáveis quantitativas são positivas 

dentro de uma capacidade produtiva em uma economia, dando assim origem ao 

desenvolvimento. Na atualidade, vários estudos abordam as variações de sentido que o conceito 

de desenvolvimento econômico possui, uma vez que visando o desenvolvimento, a economia 

abrangerá aspectos que envolvem os indivíduos de uma sociedade como um todo, onde sofre 

influência da qualidade de vida e desenvolvimento humano, compreendendo a realidade de cada 

região e sua dinâmica.  

 
 
1.4.2 Desenvolvimento econômico regional por meio da expansão da educação superior 

interiorizada 

 

Vieira e Santos (2012) afirmam que para se conceituar desenvolvimento econômico regional é 

preciso levar em consideração as dinâmicas locais para ter uma melhor compreensão dos fatores 

relacionados com o local analisado. Fatores que podem ser considerados essenciais para a 

melhora da qualidade de vida em uma determinada região, podem não ter impacto semelhante 

em outra. 

 

O desenvolvimento regional inclui fatores relacionados ao campo da cultura e esta é definida 

em âmbito institucional e social e caracteriza-se por contribuir para o desenvolvimento regional 

de forma única em cada região (SILVA, OLIVEIRA e ARAUJO, 2012). De acordo com Souza 

(2012) o desenvolvimento regional pode ser definido a partir da compreensão e análise dos 

fenômenos econômicos existentes no interior de uma região, e das suas interações com as outras 

regiões do país e até com o resto do mundo. 

 

Conforme Klein e Lima (2016), no Brasil o estudo sobre desenvolvimento econômico regional 

é realizado a partir de modelos econômicos e suas inter-relações com variáveis como 

sustentabilidade e crescimento econômico. Ainda se encontra grandes dificuldades na 
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conceituação da região, pois, além dos espaços físicos, ambientais, culturais, econômicos e 

políticos, para se identificar uma região é preciso conhecer sua história, pois a região é um 

espaço dinâmico, em constante transformação. Portanto, para se dar um conceito acerca do 

desenvolvimento econômico, deve-se partir da compreensão de que cada região possui uma 

dinâmica diferente da outra, seja em aspectos históricos ou geográficos, o desenvolvimento 

econômico e humano de cada região possui uma particularidade única. 

 

De acordo com Pelinski (2007) e Lima (2006) o volume dos investimentos do Estado no 

desenvolvimento dos municípios e regiões periféricas é de sumária importância. Quanto maior 

o investimento, maiores serão as disponibilidades de recursos para o município se desenvolver 

economicamente. Klein e Lima (2016) corroboram afirmando que o desenvolvimento regional 

reflete na economia da região ou município, uma vez que o estado demore a investir em uma 

região, ela retarda seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Müller (2016) afirma que para proporcionar oportunidades e boas condições de vida, as regiões 

e comunidades são obrigadas a encontrar novas formas de estimular e sustentar o 

desenvolvimento local. As condições regionais podem restringir ou permitir as taxas de 

arranque e crescimento. Além das estruturas formais, as instituições informais, como as redes 

locais, influenciam a atividade empreendedora. Nesta perspectiva, o Estado tem desenvolvido 

projetos de expansão da educação superior através da interiorização das universidades públicas 

no intuito de transformar a realidade social dos interioranos por meio do acesso à cursos 

superiores e qualificação gratuita.  

 

A estrutura regional possui grande influência no desenvolvimento social, e quanto mais se 

demora para democratizar o acesso às universidades nos interiores, mais trabalhoso é para a 

universidade atuar, uma vez que também dependem do contexto social e realidade vivida no 

cotidiano da região, portanto, o sucesso da interiorização possui diversos fatores que 

influenciarão; um desses aspectos é a própria educação básica que a região possui, haja vista 

que para haver desenvolvimento no campo educacional e assim no social e econômico, é preciso 

que exista uma boa estrutura de educação de base, o que não é realidade para muitos interiores.  

 

Portanto, atribuindo essa discussão para a importância da interiorização das universidades, 

observa-se que as instituições de ensino superior, em destaque as públicas, por estarem lidando 

diretamente com a comunidade, com a cultura e as normas locais, influenciam a motivação, o 
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interesse, e as expectativas das pessoas para ingressarem no curso superior, o que por sua vez, 

influencia a atividade econômica na região. Desse modo, a universidade age em uma região de 

forma intensa, pois é um campo verdadeiramente interdisciplinar, que se reflete na variedade 

de perspectivas aplicadas ao estudo das ciências, e pode promover o conhecimento, projetos de 

pesquisas que visem ampliar os meios de trabalho e contribuir para a dinâmica econômica 

regional.  

 

Diante destas perspectivas, compreende-se que avanços e falhas existem na estreita caminhada 

em busca do desenvolvimento social, assim como existem lacunas até mesmo dentro das 

pesquisas sobre o tema nas áreas rurais, e as possibilidades e melhorias para as regiões mais 

afastadas. A universidade pública ao ser interiorizada, busca recuperar ou construir essa 

identidade regional para que as pessoas locais possam compreender a importância e 

possibilidade de conhecer melhor seu espaço. A região influencia a universidade, pois esta 

estará atuando para o desenvolvimento, mas a universidade sozinha não é capaz de apresentar 

resultados com a mesma rapidez que apresenta quando recebe apoio das autoridades de governo 

da região.  

 

O desenvolvimento humano e econômico de uma região para a outra será sempre singular, 

partindo de aspectos que se fazem entender que cada uma possuem suas próprias características 

onde influenciam na dinâmica para a desenvoltura que a região terá, haja vista que desta forma, 

as bases educacionais e econômicas para manter o equilíbrio dependem da localidade que este 

está sendo implantado e se a região corresponde às atividades que a universidade está 

desenvolvendo na região. 

 

 

1.5 A Universidade e sua relação com o desenvolvimento local 

 

Formar pessoas e construir conhecimento é um dos papeis fundamentais da educação superior 

enquanto agente do desenvolvimento social, econômico e humano. O incentivo a pesquisa, 

ensino, extensão e inovação tecnológica ao longo os anos vem sendo entendida como o caminho 

para superar o subdesenvolvimento. Nesse sentido, os tópicos abordados a seguir evidenciam 

esta relação entre a universidade e o desenvolvimento local, abordando a interiorização do 

ensino superior como fator determinante neste processo. 
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1.5.1 Os enfrentamentos da universidade brasileira e a emergência para a democratização do 

ensino superior público 

 

Os estudos que abordam a expansão da educação superior no Brasil por meio da interiorização 

das universidades públicas têm crescido e frequentemente sendo discutidos nos espaços 

acadêmicos ou em fóruns de debates que visem ampliar o espaço universitário para o melhor 

atendimento e inserção dos cidadãos ao ensino superior, sempre com o entendimento da 

universidade como ferramenta de desenvolvimento social e como forma de rediscutir a 

importância do espaço universitário para a estrutura de uma sociedade mais igualitária. 

Portanto, destaca-se o grande número de intelectuais que têm desenvolvido pesquisas acerca 

deste tema e com isso, percebe-se a complexidade que se envolve este estudo. 

 

Ao longo dos séculos, a universidade possui um protagonismo ao ser entendida como espaço 

de construção do conhecimento, uma vez que uma grande parte dos avanços nos campos 

científicos – políticos, econômicos, sociais e tecnológicos – são pensados, discutidos e 

produzidos dentro de um meio acadêmico. Levando isso em consideração, é notória a 

compreensão dos países em acatar o papel da universidade como aliada na construção social e 

sua influência no desenvolvimento humano, além de reconhecer que, uma vez aplicados bons 

investimentos no ensino superior, o estado passa a investir em seu próprio povo. É possível 

citar, como exemplo maior, a Conferência Mundial sobre Ensino Superior organizada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em sua 

sede na cidade de Paris. O evento, realizado em outubro de 1998, reuniu mais de 130 países 

para discutir as ideias para o bom desenvolvimento econômico e social por meio do 

investimento na educação superior, logo discutiu-se acerca da universidade como aliada nesse 

processo.  

 
Em seu capítulo dedicado às Ações Prioritárias na Esfera Nacional, a Declaração 

propugna “instaurar novas modalidade de colaboração entre as instituições de 

educação superior e os distintos setores da sociedade, de modo a garantir que a 

educação superior e os programas de pesquisa contribuam para o desenvolvimento 

local, regional e nacional” (LUCK, 2004, p. 2). 

 

Trata-se de vislumbrar as expectativas do mundo a serem alcançadas no Século XXI, por meio 

da educação superior de qualidade ofertada pelas Universidades, com o incentivo à pesquisa 
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científica, almejando o desenvolvimento social e humanitário entre as nações. O incentivo à 

pesquisa científica e tecnológica é compreendido universalmente como porta de entrada para 

um país desenvolvido, e, em sua base, deve existir a ciência para direcionar a sociedade nos 

caminhos do conhecimento, do esclarecimento, sustentando, assim, o desenvolvimento social 

e econômico do país. 

 

O debate acerca da universidade tem sido tema de discussões há séculos. Conforme salienta 

Santana (2012), o conhecimento produzido nestes espaços introduz e incentiva uma reflexão da 

natureza social, dando destaque aos projetos que visam à construção para um bem coletivo. Por 

sua vez, essa construção coletiva mostra que seus resultados não ficam restritos aos muros das 

universidades, uma vez que o que é elaborado ali se torna usufruto de todos. Ainda de acordo 

com este autor, dentro do contexto nacional, as questões relacionadas ao processo de 

transformação da universidade surgem a partir de possibilidades de discussões diante de temas 

como autonomia e função social, que fazem parte de sua premissa. Por sua vez, tem-se aí mais 

um argumento a favor da importância da Universidade e a urgência de uma reforma no meio 

acadêmico.  

 

Destacando o debate em seu contexto nacional, diversos autores concordam que é de extrema 

importância que o Estado e a sociedade entendam a universidade como espaço de construção 

de conhecimento e produção de novos meios de desenvolvimento da sociedade. Sguissardi 

(2000) afirma que para compreender a complexidade da educação superior no Brasil, é preciso 

compreender os desafios e contradições sociais presentes na sociedade, que resultam em um 

nível elevado de analfabetismo e baixa escolaridade da maior parte da população. Esses 

aspectos caracterizam a educação básica do país e se refletem na educação superior. Desse 

modo, Santana (2012) concorda com Luck (2004) ao explanar a importância de discussões em 

torno do incentivo à pesquisa e investimento à ciência e à educação como forma de buscar o 

desenvolvimento do país, sem deixar de expor a necessidade da reforma universitária como 

maneira de garantir uma educação superior de qualidade a todos os cidadãos.  

 

Partindo dessa linha de raciocínio, as discussões de Gentil e Lacerda (2016) apontam que as 

questões mais recorrentes sobre a expansão da educação superior baseiam-se em assegurar que 

a universidade age como promotora de mudança/transformação na realidade ou contexto social 

e econômico da cidade, a importância do processo de expansão universitária para a 

democratização da educação superior como meio de desenvolvimento humano, a interiorização 
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da universidade com unidades educativas em regiões distantes dos grandes centros, levando em 

consideração as possíveis contribuições da universidade para o desenvolvimento regional e a 

discussão acerca das políticas públicas de direitos para a população local, ou seja, a 

universidade ao ser interiorizada passa a contribuir para que a população se entenda enquanto 

cidadã. 

 

A universidade possui um grande valor e influência nas questões políticas, econômicas e sociais 

do país, e, por meio dessa perspectiva, deve-se atentar para uma oferta de educação superior de 

qualidade para a sociedade, uma vez que, a partir desta formação acadêmica, o esclarecimento 

político e social atingirá os cidadãos do país. Por isso, a Universidade “visa à integração da 

gestão acadêmica e gestão institucional, como condições necessárias para ampliar e 

potencializar os raios de ação das Universidades” (SANTANA, 2012, p. 3), ou seja, a 

universidade precisa ser pensada em todos os seus aspectos a partir desse espaço de construção 

do conhecimento que transforma o homem em seres críticos e politizados. Desse modo, a 

importância de sua consolidação enquanto campo institucional do conhecimento promove a 

Universidade a um patamar de independência. 

 

Panizzi (2002) afirma que o antigo modelo centralizado é evidenciado por limitar as vagas a 

uma elite minoritária, inclusive o fato de que o número de vagas ofertadas era baixo. Com isso, 

a universidade não gerava o retorno necessário para ser mantida pelo baixo índice de pessoas 

sendo inseridas e qualificadas, gerando uma incapacidade do governo federal de manter e 

ampliar as universidades. Tal aspecto tornava a estrutura da universidade pública extremamente 

frágil, visto que esta não conseguia se consolidar, produzir cientificamente e nem dar seu 

retorno à sociedade da forma como era intencionado. Jesus, Silva e Garcia (2013) concordam 

com esta afirmação ao salientarem em sua discussão que a história da educação superior no 

Brasil possui marcas visíveis da exclusão das camadas populares ao longo de todo seu processo, 

uma vez que este acesso era garantido às camadas mais elitizadas da sociedade. Seguindo esta 

linha de compreensão, Lucchesi (2014, p. 127) afirma que “o Brasil não teve sucesso em 

desenvolver precocemente nem a ciência nem o ensino universitário”. Isso explica a expansão 

tardia da educação superior, o que passa a ser não só uma das características da estrutura da 

educação superior no Brasil, mas, igualmente, é o que causa uma boa parte de seu déficit. Dessa 

forma, essa visão expõe a problemática histórica, exemplificada pela restrição do acesso à 

educação superior, e sua expansão ocorre de forma extremamente tardia, dado que outros países 

da América do Sul já possuíam instituições estabelecidas e consolidadas.  
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De acordo com Rodríguez e Martins (2010), ao longo do período de democratização, as 

universidades passaram a realizar uma atividade interna de reflexão acerca de seu papel e 

função social. Desse modo, os autores afirmam que as instituições da América latina passaram 

a se reunir em fóruns para pensar as possibilidades de reestruturação e reforma da universidade. 

Essa “auto avaliação” reforça a ideia da emergência de uma universidade mais ampla e 

democrática, que busque integrar os cidadãos e que atenda às demandas visando o 

desenvolvimento social. 

 

Para Jesus, Silva e Garcia (2013), o país passou por três projetos de expansão. O primeiro foi 

nos anos de 1960 até 1980, durante o período de regime civil-militar, com um aumento 

considerável no número de vagas ofertadas no Ensino Superior. O segundo aconteceu a partir 

de 1990, com a visível expansão do sistema privado de ensino, estando entre o período de 

redemocratização na política brasileira, com os altos investimentos governamentais em que se 

instaurava com força a lógica neoliberal, que estimulou atitudes rigorosas de enxugamento 

estatal e retenção das políticas públicas do Estado objetivando um pretenso “desenvolvimento”. 

Isto é, acreditou-se que o desenvolvimento se daria a partir do incentivo às instituições privadas. 

Já o terceiro projeto, discutido no início do século XXI, está buscando se estabelecer por meio 

do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI. 

 

O processo de expansão do Ensino Superior no Brasil apresenta a fragilidade das políticas 

públicas que o Estado deveria oferecer, desse modo, expõe de forma nítida a desigualdade social 

que a falta da democratização da educação causa. Nascimento e Helal (2015) afirmam que o 

cenário dos anos 2000 era de extrema preocupação no que concernia às Universidades Públicas 

Federais, uma vez que o país vinha passando por um grande processo de privatização, abrindo 

espaço para instituições privadas e sucateando as públicas, condicionando o ensino superior ao 

status de mera mercadoria. De todo modo, as políticas de privatização neoliberais iniciadas pelo 

Governo Federal no mandato de Fernando Collor geraram impactos sociais, afetando o índice 

educacional e passando para as mãos de instituições privadas a responsabilidade que o Estado 

tinha para com os cidadãos. Desta forma, em 2004, os brasileiros se deparam com uma nova 

possibilidade de horizontes em um futuro que se mostra estar mais disponível ao acesso ao 

ensino superior. Sendo assim, o Estado passa a propor discussões e assumir o desafio de 

estabelecer uma proposta de reforma universitária.  
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1.5.2 O novo sistema educacional e a reforma universitária a partir do ideal de 

desenvolvimento local 

 

A universidade busca cumprir seus deveres se preocupando com o estabelecimento de 

programas de inclusão social que atinjam a maioria da população e que isso se torne cultura em 

uma sociedade que busca seu desenvolvimento. Para isso, a própria população deve estar ciente 

de seus direitos constitucionais, para que passe a exigir junto à universidade os deveres do 

Estado, já que o conhecimento científico não deve interessar e atender somente aos grandes 

empresários e às possibilidades inovadoras de crescimento econômico de suas empresas, mas, 

também, a cidadãos que se reconheçam como tal, e que acessem o ensino superior de forma 

democrática, oportuna e igualitária. Isso porque se trata dos interesses de todos, uma vez que 

uma educação emancipatória transforma uma sociedade em todos os segmentos. Ressalta-se, 

nesse sentido o que a reforma universitária buscou modificar o sistema de educação superior 

visando uma estrutura estratégica para se adequar ao processo de modernização e de 

desenvolvimento pelo qual o país estava passando, capacitando novos profissionais, e 

qualificando os estudos a partir das pesquisas científicas na busca de desenvolver métodos 

eficazes que contribuam para o melhor desempenho social e econômico, que serão utilizados 

por esses novos profissionais, para que assim, consiga atender a demandas empregatícias do 

setor público e do privado. 

 

Em 2001, ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado no Brasil o 

Plano Nacional de Educação (PNE), que orienta em âmbito nacional as diretrizes a serem 

utilizadas na educação superior. Expõe-se a público que nenhum país pode se tornar 

desenvolvido sem um forte sistema educacional de qualidade. O plano defende que “o 

conhecimento é a base do desenvolvimento científico e tecnológico e que este é que está criando 

o dinamismo das sociedades atuais” (COCCO; NUNES; SANTOS, 2008, p. 5). Está sob 

responsabilidade da universidade ser parte da estrutura de uma nova ordem de inclusão social, 

e, nesse contexto, a universidade pública passa a ser protagonista na sociedade e um dos 

principais agentes na transformação e no combate às desigualdades. Partindo desta ótica, Brito 

(2014, p. 2) afirma que a universidade consegue estabelecer uma melhor desenvoltura e atingir 

maiores resultados como também alcançar um maior número de pessoas por meio de sua 

interiorização, que, por sua vez, “relacionam-se com as transformações não só econômicas, mas 

também sociais e espaciais”. Portanto, a interiorização da universidade, quando pensada dessa 

forma, insere elementos essenciais, os quais devem constituir uma sociedade, visando ao seu 
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desenvolvimento social e econômico nas regiões mais necessitadas. Por esse motivo, a 

expansão da educação superior por meio da interiorização da universidade é relacionada a uma 

série de interesses que envolvem todos os meios e que, portanto, devem ser buscados em 

conjunto. 

 

Para Sguissardi (2000) a expansão da educação superior por meio de instituições privadas é 

reflexo do processo de investimentos em uma economia ultraliberal excludente, que não atendia 

aos interesses sociais, mas aos interesses econômicos de empresários que contribuíam para o 

aumento de pessoas sem acesso à educação superior. Desse modo, o mesmo autor ainda 

argumenta que esses tipos de atividades que envolviam a comercialização da educação superior 

despertava e incentivava o espírito de competição existente dentro do meio universitário, uma 

vez que se construía a estrutura da universidade apenas a partir de uma ideia de profissionalizar 

os estudantes para o mercado de trabalho, vendo a educação e a universidade a partir de um 

viés de mercantilização. 

 

Luck (2004) e Rieder (2011) concordam quando afirmam que o ensino superior público 

brasileiro esteve em uma difícil situação de crise caracterizada pela ascensão de um modelo de 

sistema educacional que valoriza a educação superior e prioriza sua expansão. O Estado esteve 

ausente em todos os seus deveres, sem assumir a sua responsabilidade e seu compromisso com 

a sociedade. Rieder (2011) afirma ainda que os problemas sociais advindos da falta de acesso 

das classes mais desfavorecidas da sociedade ao ensino superior geravam um alto nível 

populacional nas capitais, em razão do fato de que as poucas universidades que existiam 

estavam localizadas nas grandes cidades. Ou seja, o sonho do pobre de iniciar o curso de ensino 

superior estava cada vez mais distante de se concretizar: “a elite pensante, formadora de 

opinião, era preparada para encontrar o seu espaço social e econômico nas universidades” 

(RIEDER, 2011, p. 230). Tal cenário se dava porque as vagas para as universidades públicas 

eram restritas e os pobres não possuíam condições de estudar em uma universidade privada. 

Isso fortalecia os problemas sociais que não eram poucos, e a desigualdade só crescia em um 

país que se queria alfabetizado.  

 

De todo modo, a discussão acerca da expansão do ensino superior e a sua democratização está 

intrinsecamente interligada com as questões econômicas de seu financiamento, custos e 

retornos para a sociedade e para o Estado, ou seja, não deixa de ser um investimento em sua 

própria sociedade. De acordo com as discussões a respeito da reforma universitária, Luck 
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(2004) ainda afirma que se pretende estabelecer uma revisão da estrutura de qualidade apontada 

pelo próprio Estado, e será de responsabilidade de seus órgãos Ministério da Educação (MEC), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e Conselho Nacional de 

Educação (CNE) regulamentar e definir as políticas que deverão ser usadas, os projetos que 

serão aprovados e as melhorias necessárias para o setor. Esses órgãos também passam a ser 

responsáveis pelas políticas educacionais do ensino médio, buscando ampliar o investimento 

em um ensino público de qualidade em toda a sua estrutura, proporcionando a valorização dos 

professores, oferecendo formas de continuação em pós-graduações, melhores condições 

laborais e, consequentemente, salariais. Rieder (2011) complementa apontando que foram 

propostos normas e programas que atendessem as necessidades dos professores, em um 

processo de incentivo motivacional, sabendo que é valorizado e incentivando o aluno em todos 

os níveis, construindo pilares para que o conhecimento se torne prazer e levando o aluno a 

desejar avançar do ensino básico ao superior. 

 

Partindo do princípio de que a Educação é um bem público e é de dever do Estado oferecer uma 

educação de qualidade à sociedade, compreende-se que, tratando-se de instituições privadas, o 

sistema educacional de nível superior deve ser revisitado pelos órgãos competentes para 

analisar as estruturas e conhecer o interior destas instituições, avaliando se possuem condições 

necessárias para oferecer uma educação superior e formação de qualidade para os alunos ali 

matriculados, na busca de reorganizar as universidades do Brasil. Isso porque o compromisso 

com a qualidade do ensino deve ser prioridade dentro das Instituições de Ensino Superior, e, 

principalmente, é dever do Estado garantir isso.  

 

Pinheiro (2013) afirma que a educação superior deve ser entendida como um bem público, desse 

modo, enquanto entendida assim, a universidade seguirá visando atender aos interesses de 

acesso ao público e finalidade de emancipar os cidadãos do país. Uma vez que a universidade 

como instituição é um espaço amplo de inclusão e diversidade, a discussão acerca de seu acesso 

deve estar sempre presente. Partindo das reflexões propostas pelo autor, torna-se de extrema 

importância elevar o debate para um espaço onde a universidade pública, ainda que de maneira 

indireta funciona, a partir de um ideal meritocrático, uma vez que é preciso passar por um 

processo seletivo para ter acesso à educação superior, e sendo o Brasil um país com muitas 

contradições em suas camadas sociais, esse acesso não se dá de forma igualitária, tendo em 

vista que a realidade social não é a mesma para todos, a qualidade da educação básica sofre 

influência da classe social a qual o cidadão pertence. Geralmente, os alunos oriundos das 
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escolas públicas sofrem com a defasagem da educação básica e, aqueles que conseguem 

ingressar no ensino superior, enfrentam dificuldade para acompanhar o ritmo da universidade. 

Nessa perspectiva, o autor relata que a universidade pública deve ser o espaço democrático que 

transforme a educação pública do “sistema de elites para o sistema de acesso à massa”. A partir 

dessa transformação, o processo da expansão da educação superior nas universidades pública 

seriam mais justos, e atenderiam mais à população pobre que é maioria no país, somente por 

estes meios o acesso à educação superior entraria em um patamar de igualdade. Partindo desta 

visão Lopes (2015) afirma que as universidades públicas devem atender ao máximo de 

contingente, e de forma mais igualitária possível, uma vez que são dos impostos pagos pela 

sociedade que são realizadas as atividades, programas e projetos executados por ela. 

 

O Brasil teria então que enfrentar o grande desafio de mudar a situação de muitos brasileiros 

que sequer sonhavam com a graduação, pois sabiam que essa era uma realidade distante, haja 

vista o baixo índice de acesso ao ensino superior que se encontrava entre os mais pobres, ou 

seja, entre a maior parte da população brasileira. Lima (2011) salienta que é possível afirmar 

que os governos de FHC e Lula buscaram resolver a precária situação da educação superior, 

ainda que estivessem visando de diferentes maneiras a expansão da educação superior pública, 

nos dois governos foram utilizadas políticas públicas para que ocorresse a expansão visando a 

ampliação de acesso à educação superior. FHC investiu no incentivo à instituições privadas de 

educação superior, tendo criado o financiamento da educação superior, que no governo Lula 

passou por reformulações e continua ativo. Em seu governo Lula buscou fortalecer e consolidar 

as universidades públicas federais, que por muito tempo foram negligenciadas.  

 

Desse modo, como forma de buscar resolver os problemas educacionais dos séculos passados, 

em 2003, ao assumir a Presidência da República, o presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, 

por meio de seu plano de governo, buscou estabelecer as políticas públicas como forma de 

incentivar o desenvolvimento social e econômico dos brasileiros, desacelerando a política 

neoliberal intensa que se encontrava no Brasil. Camargo e Araújo (2018) salientam que, nesses 

governos, foram abertas as discussões em torno da ampliação das responsabilidades do Estado 

e das políticas públicas em relação à educação, entre outros investimentos no setor público, 

embora tenha ainda se encaminhado para a lógica neoliberal. Foi adotado o sistema de 

investimento na educação superior privada através do financiamento estudantil, utilizando 

recursos de origem pública, contudo, sem deixar de investir na democratização da universidade 
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pública. O retorno do investimento nas instituições privadas foi aplicado na expansão do ensino 

superior público, interiorizando as universidades públicas federais.  

 

De acordo com Jesus, Silva e Garcia (2013), a execução das políticas públicas é de extrema 

importância para o crescimento de um Estado que busca combater a desigualdade, a partir disso, 

podem-se identificar as ações do Governo em suas esferas e se as mesmas estão de fato 

preocupadas em atender as necessidades da população e seus direitos sociais. A saúde, 

educação, moradia, lazer, proteção à criança e ao idoso seriam aspectos relacionados à 

responsabilidade do Estado, passíveis de serem executadas por meio das políticas públicas. 

Conforme os mesmos autores, o histórico educacional, referente ao ensino superior público 

federal no Brasil, era de 45 Institutos Federais de Educação Superior (IFES) até 2004. 

Considerando a grande extensão territorial do país, trata-se de uma quantidade muito pequena 

para conseguir atender a toda a população que buscava ingressar no ensino superior. As poucas 

Universidades concentravam-se na região Sudeste, que abrigava oito dessas Instituições, ou 

então nas regiões metropolitanas, dificultando o acesso para aqueles que residiam nas áreas 

interioranas, que, muitas vezes, tinham que migrar para as grandes cidades.  

 

Somente em 2005 a situação começa a mudar, no governo Lula. Partindo dessa linha de 

pensamento, Costa (2017) afirma que, antes do governo Lula, a interiorização servia como 

forma de afastar o pobre das capitais, e essa interiorização e expansão aconteciam por meio de 

instituições privadas sendo implantadas em inúmeros interiores. De modo geral, a qualidade do 

ensino e da estrutura física onde as aulas aconteciam eram precárias. Na ótica do Governo, isso 

era o suficiente para controlar o deslocamento, a migração e o crescimento populacional, desse 

modo, a autora conclui que “a interiorização teria sido projetada no Brasil para atender aos 

reclamos da elite urbana brasileira que estava incomodada com os migrantes, seus hábitos e 

costumes, e não porque havia preocupação do Estado Brasileiro em melhorar a qualidade de 

vida do trabalhador que vivia no interior” (COSTA, 2017, p. 255). Alinhando-se a esse 

pensamento, Rieder (2011) afirma que nos interiores, por serem distantes dos grandes centros 

de Educação Superior, o sonho de ingressar em uma faculdade eram frequente naqueles que 

almejavam mudar de vida e de condição social, mas a barreira ao acesso à Educação Superior 

era a principal causa de impedimento para essas pessoas. 

 

Sendo assim, era visível a necessidade da expansão da educação superior para o interior, tendo 

em vista a dificuldade enfrentada pelos moradores dessas áreas para conseguir ingressar e 
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concluir um curso superior. Fora a dificuldade estabelecida pelas condições sociais, os que 

conseguiam concluir a graduação, na maioria das vezes, não retornavam para suas regiões, o 

que gerava uma grande quantidade de pessoas especializadas e qualificadas nas capitais e a 

permanência da desigualdade nas regiões mais afastadas. 

 

A interiorização da educação superior, oriunda das políticas de expansão no Brasil, é uma das 

únicas maneiras de muitos brasileiros terem acesso ao ensino superior. Sendo assim, a 

interiorização do ensino superior público reflete o modo como foi tratada de forma secundária 

por muitos anos tanto a educação superior como a população interiorana, levando a uma 

situação de emergência. A “expansão e interiorização representam as perspectivas de uma 

política de acesso e ampliação da Educação Superior Pública para o interior da Amazônia 

Brasileira” (COSTA, 2017, p. 250). Seguindo essa linha da autora, os interiores da região 

amazônica estariam isolados do ensino superior por seus municípios serem cortados pelos 

grandes rios; em alguns casos, levam-se dias para chegar até as capitais, onde estão 

concentrados os polos das universidades federais. Pode-se citar o caso do Pará. Por meio da 

interiorização da Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Oeste do 

Pará (UFOPA) tem garantido acesso à educação superior para grande parte da população 

oriunda dos municípios mais afastados dos grandes centros urbanos. Ainda de acordo com 

Costa (2017), o Estado Brasileiro exigia que, para a expansão da educação superior, os 

interiores deveriam apresentar um indicador que fosse conveniente, pois o foco da 

interiorização era o crescimento econômico local, o que entra em divergência com inúmeros 

interiores que reivindicavam a oferta dessa educação como direito social garantido pela 

Constituição.  

 

Por outro lado, Costa et al. (2011) salientam que o Governo Federal, preocupado com o 

desenvolvimento da nação, passou a pautar sua análise no indicador de jovens com idades entre 

18 e 24 anos, inseridos no ensino superior, pois esse grupo é o principal representante e 

"público-alvo" das Instituições de Ensino Superior. Em 1960, menos de 2% da população entre 

essa faixa etária estava matriculada em instituições de ensino superior; em 1970, este índice 

passou para 5,2% e, em 1975, alcançou o surpreendente índice de 11%. Buscando corresponder 

à demanda social, a partir de 2003 o Governo Federal apresenta o plano de democratização do 

ensino superior, que, por meio dos programas, visavam expandir a educação superior, buscando 

aliar desenvolvimento local e inserção do brasileiro em uma instituição pública de qualidade.  
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Por meio do programa REUNI, o acesso ao ensino superior público federal aumentou 

consideravelmente. De acordo com Costa et al. (2011, p. 22) os últimos anos foram de grande 

desenvolvimento da solução de um dos maiores problemas que o Brasil enfrentava, “problemas 

estes publicados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), no relatório do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das Universidades Federais Brasileiras”, o REUNI contribuiu para o acesso de 

estudantes de baixa renda econômica e, em sua maioria, de alunos de escolas públicas, 

possibilitando que o pobre tivesse chances de conseguir se profissionalizar no ensino superior 

e ser inserido no mercado de trabalho em melhores condições. 

 

Tischer e Rocha (2017) concordam que as universidades federais criadas nos Governos de Lula 

e Dilma são resultados desse projeto de interiorização a partir das propostas do REUNI, haja 

vista que o modelo de Universidade a partir da estrutura de campi busca destacar a extensão do 

ensino e inclusão das classes menos favorecidas no ensino superior. Desse modo, o governo 

estaria resolvendo diversos problemas do país a partir de uma solução, uma vez que as 

interiorizações das universidades visam também atingir o desenvolvimento regional e local de 

maneira sustentável para todos, atentando-se para a possibilidade de contribuir para a 

movimentação econômica como forma de influenciar no desenvolvimento de regiões que 

possuíam suas atividades econômicas estagnadas.  

 

A garantia de fixação de recursos humanos mais qualificados seria vista estrategicamente a 

partir dos marcos dessa Política Pública do REUNI, para evitar a peregrinação de Ensino 

Superior, com aumento de investimentos para conformação de infraestruturas universitárias em 

mesorregiões diferenciadas, no semiárido nordestino, na faixa de fronteira e nas periferias das 

grandes cidades. O REUNI estabeleceu a meta de reduzir 50% do déficit de graduados nas áreas 

estratégicas acima e de dobrar o número de mestres e doutores até o ano de 2020. Além dessas 

preocupações estratégicas, o relatório técnico do REUNI em 2012, que, naquele momento, 

refletia sobre a política, trazia importantes considerações políticas sobre a localização 

geográfica. 

 

Existe, igualmente, um espelhamento do processo de expansão das universidades federais sobre 

a disponibilização de infraestruturas e serviços para melhoria e adaptação de novas funções e 

novas demandas das populações locais, conforme esclarece Baumgartner (2015). Isto, em parte, 

explica que, apesar de “regionais”, essas universidades são encaradas com certo localismo pelos 
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atores locais, sobretudo lideranças políticas, pois trazem consigo novas dinâmicas. Basta notar 

que a Política do REUNI está longe de ser uma unanimidade entre professores, alunos e 

sindicatos docentes como representativa de efetividade no objetivo de reenquadrar a 

universidade pública num projeto de desenvolvimento social do país ou mesmo de melhoria na 

qualidade do ensino superior público.  

 

Desse modo, a expansão da educação e interiorização das Universidades Federais contribuiria 

para a economia e qualidade de vida local. Para exemplo disso, tem-se a interiorização do 

Centro de Educação Superior do Norte do Rio Grande do Sul (CESNORS), que passou a 

expandir-se com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no intuito de inserir 

mais pessoas no ensino superior, bem como o desenvolvimento local da região Norte do Rio 

Grande do Sul. Essa aliança entre CESNORS e UFMS busca promover a interiorização do 

ensino superior gratuito e de qualidade, como afirmam Cocco, Nunes e Santos (2008). A região 

Norte do Rio Grande do Sul é onde se concentra a maior parte da população do Estado, desse 

modo, por meio da formação de novos profissionais nas áreas de carência da região, as 

necessidades sociais das comunidades poderão ser solucionadas com mais rapidez. A 

qualificação nas áreas da saúde, ciências agrárias e educação, de fato, proporciona o 

desenvolvimento nos setores sociais e econômicos dos interiores considerando que os 

municípios escolhidos para receber as unidades atendem a demandas de necessidades 

compartilhadas pelas comunidades locais.  

 

Foram criadas quatorze novas Universidades Públicas Federais, realizando também a expansão 

de campi nas universidades públicas que já existiam, por meio do REUNI e de vários outros 

programas, tais como: Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) e os Institutos Federais de Educação Superior (IFES), 

aumentando a possibilidade de inserção dos brasileiros de todas as formas possíveis, em todo o 

país, inclusive nas regiões até então desprivilegiadas de qualquer atenção do Estado. Contudo, 

a criação desses programas não é garantia de uma inserção qualitativa da população na educação 

superior, o que se comprova com as críticas que emergiram acerca de tais projetos educacionais 

ao longo de seu estabelecimento. De acordo com Jesus, Silva e Garcia (2013), o REUNI sofreu 

algumas falhas ao ser executado, uma vez que o governo visava à expansão da educação 

superior, mas não pensava no saneamento das cidades, se estas que recebiam a interiorização 

da universidade possuíam condições necessárias para receber um contingente populacional 

acima do costume; o FIES e o PROUNI, programas para a inserção na educação superior 
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privada, recebiam incentivos do setor público e não geravam o retorno esperado. Por sua vez, 

o FIES foi criticado por financiar a educação, endividar o aluno e enriquecer os grandes 

empresários que comercializam a educação superior. 

 

Partindo das discussões realizadas pelo Ministério da Educação (2012) acerca da expansão das 

universidades federais, afirma-se que o Estado reconhece a importância da interiorização e os 

efeitos que a mesma traz, enfatizando o desenvolvimento das regiões onde ocorrem as 

interiorizações a partir do incentivo à pesquisa científica, as atividades de extensão e a inserção 

de um maior número de pessoas no ensino superior público. Nessa discussão destaca-se também 

a compreensão que o Ministério da Educação tem com relação à expansão da educação superior 

por meio da interiorização, uma vez que se afirma que uma das principais metas do REUNI era 

o desaceleramento da expansão da universidade privada, e aumentar o número de matrículas 

nas universidades públicas. Reconhecendo ainda que por muito tempo a universidade pública 

esteve ausente de forma expressiva na expansão da educação superior, não houve a utilização 

dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) como modelo para a reestruturação das 

universidades, por estes apresentarem planos que necessitavam passar pela reforma 

educacional. Contudo, houve a participação dos dirigentes e reitores das universidades que 

contribuíram para apontar as necessidades em relação à infraestrutura, e rede de funcionários 

dos setores administrativos, pedagógicos, entre outros, para um melhor atendimento aos 

estudantes. Desse modo, de acordo com o MEC (2012), o REUNI conseguiu atender às 

demandas e expectativas das comunidades acadêmicas. 

 

Destaca-se a importância do REUNI, uma vez que este foi responsável por promover e 

fortalecer o compromisso que o Estado possui como incentivador da expansão da educação 

superior pública e que entende o processo de educação com bem público. Desse modo, a 

universidade deve possuir estrutura para corresponder às necessidades da sociedade, na ânsia 

de inserir o cidadão ao ensino superior possibilitando uma educação de qualidade, buscando a 

construção de uma sociedade democrática e igualitária, que vise incluir a todos nos mesmos 

direitos e oportunidades, sem distinção de cor ou classe. Portanto para o MEC (2012) a 

universidade e sua interiorização não cumprem apenas meios de formar profissionais que 

atendam ao mercado de trabalho, mas visam a formação de construção de base, e a partir dessa 

base, a educação, seria possível mudar a realidade da sociedade brasileira.  
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1.5.3 A expansão e interiorização como base para o desenvolvimento social 

 

O foco da política de expansão e interiorização do ensino superior público, segundo o 

Ministério da Educação, baseou-se em três dimensões: social, geográfica e de desenvolvimento 

(MEC, 2012). Na dimensão social, buscou atender às questões voltadas para a cidadania e aos 

municípios populosos, com baixa renda e com baixo nível de acesso à educação. No âmbito 

geográfico, priorizaram-se os municípios do interior com população superior a cinquenta mil 

habitantes, cujos estados apresentassem oferta de educação superior abaixo da média nacional 

e que possuíssem uma localização estratégica para abranger o maior número possível de 

habitantes por região do estado. Por fim, na dimensão de desenvolvimento, foram priorizados 

municípios com Arranjos Produtivos Locais identificados e aqueles no entorno de grandes 

investimentos estruturantes. 

 

Dessa forma, evidencia-se a importância de alinhar a democratização da educação superior à 

“peculiaridade” local, ou seja, para que haja um desenvolvimento local e regional por meio de 

investimentos nas áreas onde mais se concentram os meios econômicos. Alinha-se, assim, o 

acesso à educação superior com a valorização do meio econômico da região, com aumento da 

renda econômica dos municípios, levando em consideração o desenvolvimento mais centrado 

nos âmbitos econômico e social. Por meio disso, será possível chegar ao desenvolvimento pleno 

da região e, especificamente, desses interiores que estavam em desvantagem em relação ao 

restante do país. A democratização das universidades junto à interiorização tinha como objetivo 

alcançar o desenvolvimento socioeconômico, e, por meio da educação superior, a meta do 

projeto do Governo Federal seria alcançada. Já a universidade representaria o meio, o elo direto 

para o alcance desse desenvolvimento.  

 

É importante salientar os desafios enfrentados ao longo de toda a trajetória da Universidade 

Pública no Brasil, sua relação com a sociedade e a missão de interiorização, já que a demanda 

de pessoas buscando acesso ao ensino superior é alta. Faz-se relevante atentar ao aspecto 

quantitativo que busca inserir o máximo possível de pessoas, mas sem deixar de se preocupar 

com o “viés da qualidade". Portanto, é preciso que a administração e a gestão de educação dos 

campi criem formas de se estabelecer sob esses critérios dentro do processo de expansão, até 

que sua interiorização tenha ocorrido de forma completa. Trata-se de uma tarefa de extrema 

importância e um grande desafio para os responsáveis, os quais devem desenvolver estratégias 
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administrativas e de políticas educacionais, mapeando o grau de compatibilidade entre o curso 

que está sendo ofertado junto ao mercado de trabalho na região das comunidades, seguindo uma 

perspectiva de atuação e oferta do ensino de qualidade em locais distantes. 

 

 A meta-fim é que a educação superior e a Universidade sejam vistas por toda a sociedade como 

o maior bem público que possuem. A interiorização em regiões mais afastadas das capitais dos 

estados nem sempre se consolida em bons resultados, é preciso sempre contar com 

problemáticas que podem ocorrer do decorrer da interiorização. Barbosa (2013) aponta que 

regiões que por muito tempo foram desassistidas pelo governo não conseguem dar o retorno à 

universidade, ou não conseguem abranger a quantidade de estudantes que passam a migrar para 

esses locais por falta de saneamento básico e infraestrutura nas cidades. Desse modo, apesar de 

ocorrer em interiorizações e a oportunidade de acesso à vagas, o número de egressos continua 

sendo maior na capital dos estados que possuem regiões com essas características. 

 

Para Santos (2017), o debate sobre a expansão e interiorização do Ensino Superior, no Brasil, 

é ainda complexo, e as discussões precisam ser levadas aos fóruns e congressos sobre a 

educação, pois envolvem os interesses de todas as áreas do conhecimento e sua atuação na 

sociedade brasileira. Somente a democratização da Educação e a implementação de um modelo 

de modernização emprestada de países desenvolvidos, atrelado ao do desenvolvimento 

regional, viabilizariam o desenvolvimento social e econômico. Desse modo, o processo de 

interiorização do ensino superior surge como forma de inclusão social por meio da 

democratização de acesso ao ensino. A expansão e interiorização carecem a princípio da 

compreensão da importância do seu desenvolvimento e qualidade em todas as estruturas que 

constituem uma universidade, ou seja, os diversos serviços oferecidos, vagas, cursos, espaço, 

dentre outros. Pode-se ver no Brasil e no mundo a urgência com a qual têm sido tratadas a 

demanda e a oferta de cursos de ensino superior, tendo como incentivo a valorização do 

conhecimento especializado das universidades, estimado como critério de avaliação qualitativa 

para a inserção no mercado de trabalho. 

 

Tischer e Rocha (2017) afirmam que as interiorizações das universidades públicas exercem um 

trabalho muito além do que lhes fora estabelecido. As funções sociais em busca de uma 

melhoria na qualidade da educação pública passaram a ser uma das atividades cotidianas 

exercidas pelas estruturas da universidade pública, e esta, por sua vez, passou a assumir outros 

compromissos com o Estado e a sociedade, a partir do momento em que passa a promover o 
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desenvolvimento regional e local. Durante sua implantação, a construção de sua infraestrutura 

disponibiliza obras e instalações provisórias, gerando empregos em diversas áreas e, 

igualmente, a contratação de profissionais de qualificação técnica para a manutenção dos campi, 

fazendo acontecer um movimento social e econômico nas cidades onde está ocorrendo a 

interiorização. Esse contexto, juntamente com o público de estudantes, contribui para alavancar 

a economia por meio da procura por aluguéis, hotéis, casas, transportes etc. Uma vez que o 

estudante deve se estabelecer no local por certo período de tempo, estes investimentos tornam-

se cíclicos, sendo assim, a movimentação e a procura permanecerão visto que a universidade 

está em funcionamento. A partir desta exemplificação, observa-se que o contexto dinâmico 

passa a ser compreendido pelos habitantes destas cidades, e o desenvolvimento local e regional 

se torna uma das consequências a partir da interiorização da universidade.  

 

Partindo dessa ideia de pensar a interiorização da universidade como forma de desenvolvimento 

social, Boaventura (2009), destaca que a interiorização das universidades públicas e a expansão 

do ensino superior desenvolvem uma importante ação na formação de professores, que visam 

atender à meta da política educacional, desse modo a expansão do ensino superior consegue 

qualificar os professores de ensino básico dos interiores dos estados, transformando a qualidade 

da educação básica e superior no Brasil.  

 

A discussão acerca da qualificação dos professores de ensino básico busca despertar interesses 

de investimento pelas autoridades governamentais dos estados, tendo como objetivo alfabetizar 

e elevar a qualidade de ensino público por meio das universidades estaduais, e dessa forma, 

buscando atender ao crescimento das demandas sociais. Essa ideia está presente também na 

discursão de Silva (2010) ao explanar que a interiorização da universidade pública cumpre uma 

função social que está diretamente ligada ao desenvolvimento humano local e regional, logo, 

reflete-se no desenvolvimento social do Brasil. Com isso, a discussão acerca da qualificação 

dos professores de ensino básico torna-se um dos pilares para a expansão da educação superior 

para os interiores, na busca de atender as necessidades das pessoas que povoam as cidades 

interioranas, e assim, aos poucos a universidade pública se estabeleceria nos locais com outros 

cursos que atendam a outras necessidades, relacionadas às questões econômicas, sociais e 

culturais dos interiores.  

 

Concordando com essa visão Bosi (2010) explana que atualmente as universidades cumprem 

para além da função de formar e qualificar os profissionais para atender ao mercado de trabalho, 
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uma vez que por muito tempo esta foi entendida e executada para estes fins. Contudo, a partir 

de uma reestruturação, a universidade foi repensada, partindo da ideia de entendê-la como 

espaço de atuação direta nas diversas áreas do conhecimento, passando a contribuir na melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos e no desenvolvimento local e regional onde se encontram 

inseridas. Ainda de acordo com Bosi (2010) a universidade pública é mesmo constituída por 

um “universo” composto por uma infinita diversidade de ideias de possível acesso aos que têm 

interesse em ingressar na educação superior. É de comum acordo com diversos autores a 

influência da universidade em relação ao desenvolvimento social, e a universidade por sua vez, 

consegue desempenhar de forma satisfatória por meio de projetos de extensão uma relação com 

a comunidade local, possibilitando a interação entre os mesmos, contribuindo para o 

crescimento e capacitando os cidadãos que não estão inseridos nos cursos superiores de modo 

que estes entendam a importância de espaços e instituições como a universidade pública.  

 

Para Santos (2017), ao longo do tempo, tem se tornado claro o pensamento dos governantes 

brasileiros de que o país necessita de um fortalecimento das universidades e institutos de 

educação superior pública, e de seu “amadurecimento institucional, acadêmico, político, 

social”, que cria a expectativa de novos avanços sociais, levando em consideração que a 

universidade é a constituição de um espaço plural e democrático, que deve contribuir para uma 

sociedade multicultural e igualitária. A interiorização da educação superior é essencial para o 

combate das desigualdades no desenvolvimento regional e local, levando acesso ao 

conhecimento e educação de qualidade a pessoas que não possuem condições de se manter em 

outra cidade ou estado. Desse modo, os investimentos na interiorização da universidade pública 

e de democratização possibilitam alcançar num futuro uma sociedade desenvolvida e 

esclarecida em seus ideais, que possa contribuir para o enfrentamento de outras questões, ainda 

pouco debatidas, mas pertinentes acerca de nossas contradições sociais, como as desigualdades 

de gênero, sexualidade, etnia, raça etc. 

 

É importante destacar que a universidade enfrenta uma situação complexa, haja vista que as 

exigências da sociedade e do mercado são pautadas a partir do preparo qualitativo de seus 

egressos. Santana (2012) pontua os vários desafios da Universidade ao longo de sua história no 

Brasil e destaca que a produção do conhecimento dentro de seu espaço é garantida, no entanto, 

neste âmbito, estão relacionadas as problemáticas de acessibilidade ao público e do 

conhecimento ali produzido. A universidade busca, então, explanar suas produções científicas 
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que não devem ser apenas de interesse dos intelectuais, mas de toda a sociedade, uma vez que 

esta financia as pesquisas desenvolvidas. 

A partir de muitas discussões, têm-se notado que os programas de inclusão criados com a 

democratização da Universidade Pública demonstram o aumento do acesso de estudantes 

inseridos em classes econômicas mais baixas, as chamadas classes C, D e E. Observa-se 

também um aumento da inserção dos estudantes que terminaram o ensino médio em escolas 

públicas ou em regiões periféricas. Luck (2004) afirma que a relação da universidade com o 

desenvolvimento local está para além do crescimento e movimento econômico da região, trata-

se de estabelecer relações mais humanitárias entre os alunos, fazendo-os ter contato com outras 

sociedades e desenvolver um pensamento de alteridade e respeito para todos em sua volta. 

Nessa perspectiva, a sociedade passa a compreender que o ensino superior é um meio possível 

para a melhoria de vida e emancipação social, consciência essa possível graças à interiorização 

das universidades em todas as regiões do Brasil, seguindo a mesma ideia de benefícios sociais 

trazidos pela democratização e expansão da universidade pública. 

 

Aguiar (2012) explana que o conceito de Educação e de Universidade passa a ser revisto e 

vislumbra um momento de “transcendência” por aqueles que passam a tratar do Ensino Público 

no Brasil. A educação superior torna-se uma forma de reconstruir a história de um país que, por 

muito tempo, banalizou o ensino superior, submetendo-o a uma mercadoria, uma vez que esta 

servia apenas para fins econômicos, criando “mão de obra disponível e necessária ao capital”. 

Desse modo, a Universidade e o Ensino Superior passam a ser entendidos como elementos que 

ultrapassam o foco somente no lado econômico. São, na verdade, elementos que atuam no 

combate às contradições existentes no Brasil, visando estabelecer relações mais humanitárias 

na sociedade, construindo uma consciência para que os jovens se reconheçam enquanto 

cidadãos por meio do conhecimento e possibilitando que um maior número de pessoas pudesse 

ter acesso a uma educação pública superior de qualidade. Não se deve mais condicionar o ensino 

superior aos interesses de uma elite dominante; do contrário, busca-se exercer este a partir do 

benefício para a maioria. O processo educacional excludente que era vigente nas Universidades 

do Brasil era uma forma de estabelecer e manter as relações de dominação, à medida que o 

esclarecimento das ideias contribui para desmascarar as relações de poder que existem na 

sociedade. Dado que a elite buscava por meio da Universidade  
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“inculcar padrões e práticas comportamentais, não como principal instituição 

que cumpre essa função na sociedade, mas como uma das que objetiva 

reproduzir relações de poder, que na sociedade de classes como a nossa, o 

poder é um poder de classe” (AGUIAR, 2012, p. 102). 

 

Desse modo, diversos fatores impulsionam a interiorização das universidades, sejam eles 

políticos, sociais ou econômicos. Em alguns casos, fatores mais específicos contribuem para 

favorecer a proliferação dos campi e expansão das universidades, como exemplo, o crescimento 

da quantidade de pessoas matriculadas no ensino médio, provocando uma procura maior pelos 

cursos de ensino superior, mas, em muitas situações, os jovens acabavam desistindo por não 

possuir condições de arcar com os custos de uma instituição privada. Já os empresários, e seus 

interesses pelos profissionais qualificados, defendiam a instalação de universidades em suas 

regiões que pudessem atender às necessidades profissionais de que sua empresa precisava.  

 

Ao longo dos anos e, consequentemente, a partir das interiorizações das universidades públicas, 

torna-se visível que, por meio dos campi, o desenvolvimento das cidades têm se consolidado, 

o que, politicamente, é de extrema importância para a própria Universidade, conquistando sua 

autonomia e ocupando os espaços que busca. Desse modo, a população local dos interiores 

compreende que o ensino superior oportuniza e gera melhorias em suas condições sociais, 

demonstrando em prática que a educação transforma ao possibilitar alguém de classe baixa 

ascender. Ainda assim, a missão de interiorizar a universidade pública é a de proporcionar essa 

ascensão para uma maior quantidade possível de brasileiros, construindo por meio da educação 

um país mais justo para com os seus. 

 

Por muito tempo, a expansão da educação superior fez parte de um projeto que envolve ações 

de desenvolvimento de políticas econômicas que atendiam aos interesses empresariais, assim 

como a saúde, e outros setores que devem atender ao público, a educação superior fazia parte 

do jogo de interesses que atendia apenas à demanda do capital. Destaca-se aqui que a educação 

brasileira está situada em uma realidade de natureza contraditória em todos os seus níveis, e por 

isso a universidade representa um espaço de luta social e política de grande importância. A 

atuação das universidades nos interiores tem exercido uma forte influência no pensamento e 

esclarecimento intelectual à população, e isso reforça a posição de uma população 

reconhecendo seus direitos e exigindo os esforços do Estado em garantir educação superior 

pública e gratuita. 
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Sendo assim, é de extrema importância que os interioranos reconheçam a universidade como 

aliada na busca de direitos que em algum momento lhes foram negados e até mesmo na 

possibilidade de conquistar, por meio da educação, uma vida melhor sem precisar sair de sua 

terra natal. Entende-se que a formação profissional qualificada e científica pode gerar o 

desenvolvimento da região, considerando que o Estado deve ter como prioridade projetos 

universalizantes, que atendam as necessidades da sociedade. Dessa maneira, viabiliza-se a 

inserção social de grupos e setores desfavorecidos com o intuito de reverter o desequilíbrio 

social que existe. Com isso, entende-se que uma das formas mais adequadas para se melhorar 

a qualidade de vida é por meio do acesso à educação superior e do ensino de qualidade.  

 

 

1.6 A interiorização da universidade e a economia local 

 

Aos poucos, a universidade tem expandido seus ideais e contribuído para a construção e 

emancipação da sociedade brasileira, ainda que tardia. Sabendo que o Brasil é um país 

multicultural, com aspectos naturais que caracterizam especificamente cada região, a 

universidade atua para se adaptar às condições do local em que foi instalada, explorando e 

buscando conhecer as especificidades econômicas e sociais, para que assim, consiga 

desenvolver novas atividades e aperfeiçoar as que já são desenvolvidas, causando impactos 

relevantes nos setores econômico e social. 

 

1.6.1 A Universidade como protagonista no desenvolvimento econômico local 

 

Barbosa (2013) aponta que uma das formas mais simples para avaliar o impacto que a 

instituição de ensino superior ocasionou ao município em aspectos de desenvolvimento 

econômico ou social é a partir do processo de análise da instalação da universidade. Nesse 

contexto avalia-se em comparar o espaço onde a mesma está situada, e as transformações que 

a presença da universidade possibilitou ao município e a população local. Ainda de acordo com 

o autor, as universidades públicas apresentam sempre um resultado maior e mais benéfico à 

sociedade, se comparado com a interiorização das universidades privadas, uma vez que as 

universidades públicas visam alcançar os municípios mais distantes e promover à população o 

acesso ao ensino superior, enquanto a universidade privada sempre ficam nos interiores que se 

situam nas redondezas da região metropolitana do estado.  
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Desse modo Barbosa (2013) apresenta em sua discussão questões a serem levadas em 

consideração em relação ao benefício econômico que a educação superior, junto à universidade 

pode oferecer aos municípios que recebem a interiorizações. Para o autor, a reflexão acerca dos 

acontecimentos em torno da universidade e da economia nas ultima décadas precisam partir da 

compreensão da realidade que envolve o contexto nacional e internacional: “a crise econômica 

e a crise do pensamento econômico atual”.  

 

Assim, economia e universidade estariam interligados a partir da relação de trabalho e 

educação, uma vez que a educação possibilita o aumento da atividade econômica com a abertura 

de novos postos de trabalho, e dessa forma iniciaria um novo ciclo seguindo esse sentido. 

Portanto, a universidade possui a capacidade de atender a esses segmentos ligados à educação 

e economia. A presença do campus de uma universidade seja federal ou estadual potencializa 

as atividades do município e o seu desenvolvimento, transformando-o em espaço de 

movimentação e transição de sociabilidade e economia, uma vez que a partir da interiorização 

novos postos serão abertos para o trabalho na infraestrutura, e técnico-administrativos para o 

seu funcionamento. No entanto, o mesmo autor não ressalta a atuação da universidade nos 

interiores apenas para a promoção de mão de obra, mas como de construção de saberes e espaço 

de desenvolvimento intelectual dos interioranos.  

 

Para Pinheiro (2013) a expansão da educação superior frente à interiorização da universidade 

pública possui uma relação complexa ao buscar atender a uma demanda de desenvolvimento 

econômico na sociedade contemporânea, uma vez que a economia possui suas fases e em 

muitos casos a universidade necessita de um dinamismo que precisa ser discutido, procurando 

estabelecer as responsabilidades e atuação de cada agente responsável pelo desenvolvimento 

dos municípios.  

 

Contudo, existem muitas expectativas acerca do desempenho da universidade como promotora 

de atividades econômicas, por esta ser uma instituição que possui muitas dimensões – política, 

econômica, cultural – que se integram de modo que a universidade desempenhe ações para além 

do que se espera, mostrando e surpreendendo o potencial da transformação por meio da 

educação superior.  

 

A universidade possui uma grande responsabilidade com relação a sua função na sociedade, 

uma vez que as transformações econômicas, políticas e sociais mundiais devem estar em debate 
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dentro do espaço acadêmico como forma de contribuir de maneira inovadora à sociedade e ao 

estado. Logo, a universidade precisa atender a essas exigências, precisando ser dinâmica, atual 

e com projetos que visem abranger e corresponder a esses fatores. A partir disso, Moricochi e 

Gonçalves (1994) apontam que a universidade precisa atuar em cumplicidade com os agentes 

do governo e programas de políticas que busquem estar aliados ao desenvolvimento econômico 

e social, dinamizando, com isso, os cursos superiores e criando projetos que possam contribuir 

para a inserção dos jovens ao mercado de trabalho. Nessa perspectiva, as empresas 

contribuiriam com as universidades e com o estado por meio de maiores incentivos a 

pesquisadores em áreas de empreendedorismo, de tecnologia e de máquinas, o que contribui 

para a inserção de jovens nos cursos de ensino superior e amplia a economia dos municípios 

que recebem a interiorização das universidades. Concordando com a perspectiva dos autores 

Moricochi e Gonçalves (1994), Etzkowitz (2009) explana acerca da importância da 

universidade como uma das principais contribuintes ao desenvolvimento e das transformações 

do mundo, dando destaque para as discussões que pautam o desenvolvimento econômico e 

social. Vale destacar que, a partir do incentivo à pesquisa científica, esses avanços puderam ser 

realizados.  

 

Dessa forma, entende-se que, para a universidade conseguir atender às exigências, é dever do 

estado atuar frente a seus compromissos, contribuindo com incentivos para a construção de base 

da educação superior, que logo resulta em bons retornos. Tal afirmação se justifica porque se 

considera que a educação superior, junto com a qualificação de profissionais, é tributária às 

estruturas das universidades que buscam inovar e integrar os alunos aos pensamentos, 

estratégias e reflexões da contemporaneidade para uma maior possibilidade de exercer as 

profissões. Seguindo essa perspectiva, Ferreira (2010) afirma que, na busca por estabelecer essa 

relação de investimentos do governo para com a universidade, a interiorização se torna 

efetivamente agente de desenvolvimento local e regional, influenciando nas atividades 

econômicas e sociais, porque possibilitará a inserção de pessoas no ensino superior e melhoria 

na qualidade de educação básica. Lundvall (2001) afirma de forma explícita a importância da 

universidade, enquanto aliada ao estado para o desenvolvimento científico, econômico e social. 

Nesse sentido, a universidade como instituição que promove interação entre os interesses 

coletivos deve ser entendida e respeitada, sem ser negligenciada, uma vez que o Estado visa o 

desenvolvimento social e econômico igualitário. 
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Partindo dessas afirmações, compreende-se a relevância da expansão da educação superior por 

meio da interiorização da universidade pública, como forma de garantir aos cidadãos 

interioranos uma educação de qualidade na esteira de construir uma nova realidade social no 

Brasil. O trabalho do governo junto à universidade se faz fundamental, pois, por meio de 

projetos de inclusão, a sociedade poderá vislumbrar oportunidades que anteriormente não eram 

de acesso aos mais pobres. A universidade, por sua vez, despertará nos jovens o interesse pela 

ciência e, por meio dessa possibilidade de acesso, poderão ser discutidas, por meio do incentivo 

à pesquisa científica, novas ideias e contribuições que podem ser o diferencial da sociedade.  

 

A relação da universidade com a sociedade local fortalece as estratégias de dinâmica 

econômica, pois, assim, a universidade consegue conhecer a peculiaridade local e formular 

novos meios econômicos, postos de trabalho por meio do conhecimento científico. Desse modo, 

torna-se visível a atuação da universidade, uma vez que esta consegue impactar e transformar 

o contexto social, econômico e político do local e regional.  

 

Para Barbosa, Peterini e Ferreira (2015), a justificativa dos maiores resultados dos impactos 

econômicos nas áreas onde as Universidades Federais foram expandidas e interiorizadas está 

ligada ao empenho e possibilidade dos municípios que recebem a interiorização da universidade 

de transformar todos os benefícios que a interiorização oferece em uma dinâmica econômica. 

Ou seja, é importante sempre verificar os indicadores econômicos dos municípios anteriores à 

chegada dos campi, considerando que esses situavam-se em pontos geográficos estratégicos 

onde pudessem abranger maior quantidade de egressos e, assim, aumentar o número de pessoas 

inseridas nas universidades, incluindo os interiores vizinhos, como é o caso da UFFS e da 

UFRB. Contudo, em outra visão, a interiorização também serviu para a qualificação 

profissional e acesso ao ensino superior à população dos interiores que já possuíam Arranjos 

produtivos Locais (APL’s) e um bom rendimento econômico; em muitos casos, isso justifica o 

crescimento econômico acelerado.  

 

‘O desenvolvimento humano e econômico de uma região, ou de uma cidade para outra, será 

sempre singular, partindo de aspectos que nos esclarecem que cada local possui sua própria 

história e características, que, por sua vez, influenciam diretamente na dinâmica para a 

desenvoltura que a região terá. Desta forma, o sistema econômico, para manter o equilíbrio, 

depende do modelo que está sendo utilizado para a localidade e se a região corresponde às 

necessidades das atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas na localidade. Contudo, 
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a partir das interiorizações das universidades públicas, as possibilidades de movimentação 

populacional e os fluxos de migração e ocupação do território ocasionam maiores interações 

entre as atividades econômicas do local com o restante da região, ou do país, uma vez que a 

universidade visa dinamizar as atividades para alcançar melhores resultados econômicos e 

sociais.  

De acordo com Tischer e Rocha (2017), houve a necessidade de incluir os municípios que fazem 

fronteira com os do estado do Paraná, visto que essa inclusão os tornaria mais próximos por já 

compartilharem necessidades, história e culturas. De acordo com os mesmos autores, essa 

região do Sul possui um “dinamismo econômico e demográfico”. Além do mais, a mesorregião 

do sul do Brasil possui interesses incomuns na busca de uma emancipação social e econômica. 

Desse modo, a Universidade Federal da Fronteira Sul possibilita uma crescente esperança de 

manter os jovens desses interiores na cidade natal, revertendo o fenômeno do êxodo rural. Por 

meio disso, a microrregião pretende construir, a partir da cooperação, novos modelos para o 

desenvolvimento sustentável que causaria benefício aos estados que fazem parte da 

mesorregião sul, possibilitando a abertura de novos APL’s, que, por sua vez, expandiria as 

atividades econômicas dos estados. A partir da interiorização da universidade, essas 

expectativas seriam possíveis realidades num futuro não muito distante.  

 

Tischer e Rocha (2017) afirmam ainda que o impacto da UFFS, dentro de um contexto regional, 

pode ser avaliado pela quantidade de possibilidades de atividades econômicas que passaram a 

ser exercidas a partir da implantação da universidade, “comparando-a com os Arranjos 

Produtivos Locais – APL, muito embora essas ações não tenham deixado de existir, enquanto 

os APLs disponibilizaram R$ 8 milhões para projetos específicos, em especial agroindústrias 

familiares, entre 2003 e 2006 na MesoMercosul, a implantação da UFFS significou R$ 808 

milhões entre 2010 e 2015 segundo dados disponibilizados no Relatório de Gestão Pro 

Tempore, isto é, mais de 100 vezes o investimento das políticas aplicadas pelo MIN em curto 

prazo” (TISCHER; ROCHA, 2017, p. 17). Ou seja, trata-se de um número significativo que 

resulta em um salto econômico para a mesorregião.  

 

Portanto, a construção da Universidade Federal da Fronteira Sul torna-se uma maneira de acesso 

à educação superior de que a região necessitava, no entanto, a universidade passa a ser vista 

também como base para o desenvolvimento da área, por meio das possibilidades de atividades 

econômicas já mencionadas anteriormente e de fatores envolvidos nos processos de dinamismo 

na economia. Uma vez que passam a ser mais valorizadas a partir da profissionalização no 
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ensino superior, a comunidade passa a se ver envolvida no desenvolvimento, com novos 

horizontes a partir da inserção no mercado, valorização dos bens na região, crescimento da 

procura por hotéis e apartamentos para aluguel, gerando novos empregos e renda. Ao ser 

compreendida assim, a universidade consegue despertar na comunidade local os interesses de 

cursar a graduação, atingindo a missão de expandir a educação superior pública e contribuir 

para o desenvolvimento local nos segmentos políticos, sociais e econômicos.  

 

Bittar, Silva e Veloso (2003) afirmam que a interiorização da educação superior deve ser 

pensada a partir de um ideal qualitativo, visando indicadores de democratização do acesso à 

educação superior com o incentivo de imbricar nos estudantes a possibilidade de reflexão e 

pensamento crítico, para que não sejam formados apenas profissionais para o mercado, mas 

cidadãos que pensem nas contradições que o meio social reflete. Partindo desta argumentação 

em torno da eficiência das medidas de expansão da educação superior pública, deve ocorrer o 

seguinte questionamento: A expansão da educação está de fato ocorrendo a partir desses 

princípios qualitativos ou apenas estão qualificando mão de obra? Questionamentos como este 

se tornam cada vez mais presentes nas discussões acerca da expansão da educação superior. 

Costa (2017) concorda com os autores acerca das contradições que a expansão demonstra, uma 

vez que esta ainda apresenta muitas problemáticas em sua estrutura. 

 

Em contrapartida desta visão, Costa (2017) entende que a ideia de expandir e interiorizar, 

historicamente, possui uma difícil contradição em sua relação com a sociedade, pois, para a 

autora, a discussão acerca da interiorização da universidade pública “tem transcorrido muito 

mais pelo interesse em expandir a economia para o interior do país, seus estados e municípios, 

pelo interesse em formar mão de obra mais qualificada e barata e pela urgência da busca de 

mais matéria prima para o trabalho, razão para a educação em todos os níveis compor o pacote 

de medidas determinadas pelo Estado com essa finalidade” (COSTA, 2017, p. 255). Desse 

modo, compreende-se que essas contradições precisam ser superadas a partir da autonomia da 

universidade, permitindo que a mesma faça seu trabalho, e, consequentemente, os impactos 

poderão ser percebidos. 

 

Partindo das discussões propostas pelos autores, entende-se que a interiorização da 

universidade possui interesses econômicos, de aumento da renda econômica dos municípios. O 

termo desenvolvimento é utilizado para se referir ao crescimento econômico e à melhoria na 

qualidade de vida dos interioranos. Seguindo essa linha, o desenvolvimento pleno da região e 
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em específico desses interiores que estavam em desvantagem em relação ao restante do país 

será alcançado. A democratização da Universidade junto à interiorização tem como objetivo 

atingir o desenvolvimento socioeconômico, e, por meio da educação superior, a meta do projeto 

do governo federal seria cumprida, e a universidade seria o meio, onde está diretamente ligada 

para com o alcance desse desenvolvimento. 

 

A partir desta perspectiva de uma Universidade protagonista no desenvolvimento econômico 

de uma cidade, percebe-se que sua implantação é equivalente a um empreendimento, em que 

as estruturas precisam se firmar e receber incentivos para gerar bons resultados e lucros para os 

interessados. De acordo com Barbosa, Peterini e Ferreira (2015, p. 2), “os salários pagos para 

o corpo docente e pessoal de apoio administrativo e as despesas com suprimentos e serviços 

locais realizadas pela instituição, além dos gastos de visitantes e alunos de fora, alimentam o 

consumo local e, seguindo um mecanismo de multiplicação, retroalimentam a economia”. 

Desse modo, conciliando duas necessidades para o desenvolvimento do Brasil, o acesso à 

educação superior pública de qualidade provocaria inovações nos mais diversos setores, 

desencadeando possíveis avanços tecnológicos para serem implantados nas empresas que estão 

sempre em busca de novos modelos para sua dinâmica administrativa ou maquinaria.  

 

Salienta-se que as implantações da universidade para os interiores geram impactos que a região 

não receberia de forma tão eficaz se não fosse por este meio. Semelhante impacto, por sua vez, 

constitui uma estrutura de efeito-gasto que seria temporária, de curto prazo. Porém, o efeito-

educacional permaneceria em cada um inserido no ensino superior público, gerando um ciclo 

positivo nas atividades econômicas, representando um efeito de longo prazo. No entanto, 

Tischer e Rocha (2017) destacam que, para que este processo tenha o efeito esperado e para 

que os impactos econômicos e sociais sejam positivos, é preciso que os municípios 

correspondam às necessidades das universidades, na busca de participar dos programas 

propostos pelas mesmas, buscando inserção no ensino superior. Logo, seria possível acessar as 

possíveis atividades econômicas que surgem após a dinâmica que um campus universitário pode 

abarcar para uma determinada região ou localidade. 

 

 

 

 

1.6.2 Impactos na economia a partir das interiorizações e a sociedade local 
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Ao assumir a tarefa de interiorização, a universidade compreende que esse processo é uma das 

maneiras mais eficazes de expandir a educação superior e, em alguns casos, é a única maneira 

de estabelecer uma melhoria educacional para regiões mais distantes dos grandes centros 

urbanos. Portanto, isso possibilita à Universidade se conhecer enquanto instituição e estender 

seus limites para construir uma nova história na educação brasileira. Desse modo, a 

Universidade entende que, ao formar profissionais competentes para realizar as atividades 

sociais, políticas e econômicas da região, causa um forte impacto na economia dos interiores 

por meio da dinâmica das atividades e do volume considerável de recursos financeiros que 

passam a circular pela região. 

 

Seguindo essa linha, compreende-se a importância de situar os campi interiorizados de forma 

estratégica para que as cidades possam ser beneficiadas socialmente e garantir o movimento de 

sua economia. Citam-se aqui dois exemplos de universidades que renderam resultados positivos 

e negativos por meio de sua interiorização, ressaltando sempre a importância que o governo 

tanto federal quanto estadual possui para que as interiorizações ocorram de forma eficaz. Para 

isso, é necessário garantir condições básicas para a universidade conseguir se manter e 

consolidar no local.  

 

A Região Oeste da Bahia está localizada nas proximidades do rio São Francisco, formando uma 

área que abrange 32 municípios, tendo Barreiras como a cidade polo, com 155 mil habitantes, 

com a agricultura como principal meio econômico. A partir de sua relevância econômica e 

condições geográficas, Barreiras recebe um maior número de estudantes para cursar o ensino 

médio ou curso superior que são oferecidos pelas faculdades que atuam no município: 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, e 

o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia – IFBA, todos gratuitos.  

 

Os números de avanços sociais e aumento no setor econômico de Barreiras são em boa parte 

graças à adesão da UFBA ao REUNI, “programa que visa à expansão e democratização do 

ensino superior no país, que por meio de suas diretrizes possibilitou a criação e o aumento de 

novas vagas também em localidades distantes das capitais” (SANTOS, 2017, p. 12). 

 

 A interiorização do ensino superior para a região do Recôncavo da Bahia foi concretizada por 

meio do Programa REUNI, que, por sua vez, busca atender a uma demanda antes excluída do 
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ensino superior público. O programa visa contribuir para o desenvolvimento regional e 

econômico das regiões interioranas do país. O aumento da produtividade e qualificação da 

população local possibilitaria à região do Recôncavo ser inserida no mapa de desenvolvimento 

do Brasil e não mais como região de baixo índice educacional e com problemáticas 

socioeconômicas que significavam uma baixa qualidade de vida dos moradores. 

 

Neste, assim como na maioria dos casos, ao ser interiorizada, a Universidade se depara com a 

realidade e situação em que os municípios se encontram, sem a aplicação de investimentos na 

infraestrutura e saneamento básico local para propor uma qualidade de vida e garantir que o 

estudante de fora continue o curso superior até o fim e deseje continuar na região. Só assim será 

possível contribuir para o desenvolvimento de forma duradoura, porque, a partir da qualificação 

dos jovens, o acesso à saúde e educação básica de qualidade poderá ser proposto, assim como 

novas atividades econômicas de que a região tanto precisa. Todavia, isso não ocorre por falta 

desses investimentos no setor público. Portanto, ao concluírem o curso, os estudantes retornam 

para suas regiões, o que causa um problema de atraso para o processo de desenvolvimento do 

Recôncavo baiano, pois a Universidade não consegue se estabelecer e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico. A dificuldade aqui descrita é uma dentre várias que as 

Universidades enfrentam ao serem interiorizadas, uma vez que, nesse processo, o Estado não 

garante ou providencia uma estrutura social para que os impactos esperados ocorram. 

 

 Exemplos como o da UFRB mostram que uma interiorização mal estruturada pode gerar 

maiores problemas sociais, considerando que a população dos interiores dos estados já sofre 

com a falta de saneamento. Com o aumento de pessoas nas cidades, atraídas pela universidade, 

o problema só tende a agravar-se. No entanto, casos de interiorização como o da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, apontados por Andriola e Suliano (2015) propõe uma expectativa 

positiva nos impactos econômicos locais, além de esperança para que interiorizações como essa 

sirvam de inspiração para que governos estaduais e municipais passem a ser parceiros da 

universidade, na busca de um desenvolvimento econômico local por meio da educação. 

 

A UFC causou impactos positivos nos interiores do estado do Ceará. Cariri, Quixidá e Sobral 

receberam a interiorização da Universidade Federal; mais precisamente, os impactos 

econômicos causados pela implantação dos campi da UFC nos municípios cearenses 

possibilitaram a moradores locais e alunos “maior dinamização econômica local, implicando 

crescimento municipal; maior oportunidade de a população local contar com novas formas de 
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qualificação profissional por meio do acesso à UFC; geração de mais postos de trabalho para 

os moradores locais” (ANDRIOLA; SULIANO, 2015, p. 286). Desse modo, os alunos, 

professores e moradores dos interiores que receberam a UFC experienciaram a interiorização 

de formas distintas, a partir das condições locais de cada município. No entanto, é possível 

afirmar que os impactos sociais e econômicos positivos podem ser identificados nos três 

interiores, com o aumento da quantidade populacional, segundo os autores, mas as 

possibilidades de acesso aos cursos de graduação e formação cresceram consideravelmente, 

resultando em qualificação profissional. Sendo assim, a Universidade contribui para dinamizar 

a economia local, e, a partir da interiorização da UFC, as comunidades interioranas perceberam 

o aumento das possibilidades de ter maior acesso a uma formação na universidade pública e 

uma profissionalização de qualidade, e vislumbraram possibilidades de ascender socialmente, 

diminuindo o nível de desigualdade na região. 

 

As universidades públicas possuem uma relação direta com o desenvolvimento econômico. 

Uma das prioridades em sua interiorização supera a expansão da educação pública de qualidade 

e tem o potencial de atingir de forma direta as atividades econômicas nas regiões afastadas. 

Desse modo, a universidade, antes de se instalar, busca conhecer e estudar o local para ofertar 

cursos de acordo com o mercado da região, propondo uma melhoria nas condições 

empregatícias e ampliando para uma dinâmica econômica mais inclusiva nos interiores, 

buscando integrar seus alunos e inseri-los no mercado de trabalho. Andriola e Suliano (2015) 

afirmam que, nesse contexto, a UFC atingiu de forma direta a economia local, influenciando 

positivamente e de diversas formas variados setores da economia dos interiores, desde os 

pequenos empreendimentos às grandes empresas que passaram a se instalar na região. Ainda 

de acordo com os mesmos autores, é possível observar o crescimento no setor comercial, uma 

vez que os comerciantes atestam o aumento das vendas e do número de clientes, graças à 

presença de estudantes que passam a morar nos interiores, atraídos pelos campi interiorizados. 

 

A partir destas leituras, com impactos positivos ou negativos, é certo afirmar que a ampliação 

de atividades econômicas e a inserção da população local nos cursos de graduação da UFC 

foram eficazes em sua missão, inclusive a população local passou a ser inserida também nas 

atividades inovadoras propostas pela Universidade que dinamizou a economia local, 

influenciando no desenvolvimento dos municípios. A UFC constitui parte fundamental dos 

resultados positivos de todo o crescimento humano e econômico da região interiorana do Ceará, 

e, desse modo, tem se tornado referência de interiorização e se consolidado como uma das 
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melhores do Brasil em incentivos e desenvolvimento da pesquisa científica. Seu aporte para a 

construção de melhores investimentos na economia e estabelecimento de dinâmicas que possam 

oferecer melhorias a todas as camadas sociais é inegável, e, assim, a instituição se torna um 

modelo para o desenvolvimento da região do Nordeste, que vem traçando e apresentando 

números qualitativos em sua expansão educacional. A UFC tem se legitimado como estratégia 

de desenvolvimento local e regional, conforme os resultados apresentados desde sua 

interiorização. Com o auxílio das políticas federais de expansão do ensino superior, tem 

conseguido cumprir seu compromisso e exercer seu importante papel.  

 

A interiorização das universidades públicas federais atinge a economia de todo o país, não 

apenas de locais ou regiões de forma isolada. A partir da interiorização, ocorre uma demanda 

maior na contratação de profissionais nas mais diversas áreas de atuação, incluindo os que irão 

atuar em sua construção nos períodos iniciais e os que executarão as atividades para o 

funcionamento dos cursos. A universidade, por sua vez, busca aplicar tudo que é desenvolvido 

dentro dos muros institucionais para uma sociedade mais socialmente igualitária ao expandir 

suas vagas e qualificar profissionais para atuar nas mais variadas áreas e tornar a dinâmica 

econômica possível. 

 

Salienta-se a importância da articulação entre universidade com programas dos governos 

municipal, estadual e federal, programas que busquem estabelecer uma relação séria entre os 

órgãos responsáveis pelas políticas educacionais, que possibilitem à universidade se 

estabelecer, consolidar-se e exercer sua missão de desenvolvimento socioeconômico nas 

regiões mais necessitadas e onde a desigualdade social é explícita. 

 

Com as alianças que visem ao desenvolvimento local e com a presença de pessoas qualificadas 

para exercer serviços específicos na região, as empresas se sentirão atraídas para participar do 

processo de desenvolvimento econômico, ofertando e dinamizando os postos de trabalho. 

Sendo assim, vê-se a intrínseca importância da universidade nas regiões interioranas, uma vez 

que os investimentos necessários ocorrem, as regiões passam a ser vistas a partir da perspectiva 

do desenvolvimento e os benefícios aos menos favorecidos acontecem de forma mais eficaz. 

Por meio da interiorização da universidade pública e da expansão da educação de qualidade, as 

cidades passam a receber nova infraestrutura, reformas em setores públicos necessários para 

atender a demanda, buscando proporcionar melhores condições de vida, nos aspectos da saúde, 



    
 

 

75 

lazer, transporte, cultura para os interioranos e novos moradores que chegarem para habitar no 

local enquanto cursam o ensino superior na universidade. 

 

A universidade ocupa um posto importante que se volta para vários contextos ligados ao bem 

social. Nas interiorizações ela é atuante na contribuição social para a execução de políticas 

públicas do estado para com a comunidade local. De modo geral, está atuando de diversas 

formas e em diversos aspectos em favor da sociedade e do desenvolvimento da mesma. Para 

além destas afirmações, faz-se necessário destacar que o espaço ocupado pela universidade 

garante um nível de sociabilidade e troca de cultura, conhecimento e ideias que nenhum outro 

espaço promove, possibilitando exercer a cidadania de cada um e ensinar a importância da 

convivência com o que é diferente. Percebe-se assim que a universidade como instituição 

estratégica além de possibilitar a formação acadêmica e intelectual, abre espaços para o 

exercício de atividades em seu meio e postos de trabalho, ampliando a economia e o 

desenvolvimento do interior e atingindo diretamente nas estruturas sociais do país.  

 

Ao estudar a expansão da educação superior e a interiorização da universidade pública é 

possível se deparar com a própria história da universidade no Brasil, e compreender por meio 

desse processo o quanto essa instituição precisou se adaptar, se organizar, se reestruturar, de 

acordo com o próprio processo histórico do país. Isso mostra a natureza dinâmica que a mesma 

precisa ter para conseguir se manter em tempos de crises. Compreende-se de que forma ao 

longo dos processos históricos, a universidade enquanto espaço de construção social e 

educacional sofreu com os impactos sociais, econômicos, políticos, culturais etc., 

condicionando-a a uma expressiva transformação em decorrência das mudanças ao longo dos 

anos, desse modo, a universidade deve ser entendida de acordo com o seu tempo, e de acordo 

com as problemáticas que estão relacionadas a ela, que por sua vez busca sempre cumprir com 

a função estabelecida.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa propõe-se a analisar o processo de interiorização da educação superior pública 

realizado pela Universidade do Estado do Amazonas, bem como salientar para sua relação com 

o contexto econômico e social nos municípios do interior do estado. Neste capítulo, serão 

apresentadas, de uma maneira geral, algumas formas de se fazer uma pesquisa e, por fim, será 

descrita a metodologia utilizada para a condução deste trabalho de pesquisa. 

 

2.1 A epistemologia 

  

Em uma pesquisa na área de Administração, antes de definir a escolha das estratégias e dos 

métodos de pesquisa, é necessário compreender os diferentes paradigmas que envolvem este 

assunto. Um paradigma de pesquisa está relacionado sobre como as coisas são (ontologia) e 

sobre a forma como acreditamos que o conhecimento humano é construído (epistemologia). 

Uma pesquisa deve ser sempre embasada em uma reflexão sobre a construção do conhecimento 

e da visão do mundo, pois disso depende a coerência, a consciência e a qualidade da estratégia. 

Desta forma compreendem-se e tornam-se claras a ontologia, a epistemologia e o paradigma de 

pesquisa que ajudam a fundamentar o método de pesquisa utilizado (SACCOL, 2009). 

  

A autora afirma ainda que a forma como percebemos o mundo e os fenômenos (físicos e sociais) 

que estamos investigando é definida pela nossa posição ontológica e que existem duas visões 

contraditórias, uma realista e a outra idealista sobre como as coisas são. Porém, continua a 

autora, aparece uma terceira visão no meio destes dois extremos, a ontologia que considera a 

interação entre o sujeito e o objeto, em que a realidade é percebida e “criada” numa instância 

coletiva – as percepções do mundo que compartilhamos em sociedade -, portanto, a realidade é 

intersubjetiva.  

 

De acordo com as diferentes correntes ontológicas, as linhas de pensamento epistemológicas 

que se destacam são: o subjetivismo, o objetivismo e o construtivismo. Uma epistemologia 

objetivista pressupõe que os significados sobre todos os objetos e entidades existem 

independentemente de operações mentais do ser humano. Para a epistemologia subjetivista, 

significados são impostos sobre os objetos por parte dos sujeitos e são resultados de nossas 

construções mentais e do subconsciente coletivo. Já a epistemologia construtivista acredita que 
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verdades e significados só passam a existir a partir do nosso engajamento com o mundo. A 

criação de significado pressupõe intencionalidade, e a partir da interação entre o sujeito e o 

objeto é que se constrói um significado.  

 

Para Burrel e Morgan (1979), é a partir de diferentes visões ontológicas e epistemológicas que 

são gerados os diferentes paradigmas de pesquisa. Paradigmas são entendidos como sendo 

diferentes visões de mundo. Os métodos de pesquisa são escolhidos a partir da geração desses 

paradigmas. Na área de administração, são diversos os paradigmas de pesquisa que podem ser 

adotados: o Positivismo e Pós-Positivismo, o Interpretativismo, o Interacionismo Simbólico, a 

Fenomenologia, a Hermenêutica, a Teoria Crítica, o Feminismo, o Pós-modernismo. 

 

O Quadro 1 a seguir mostra as diferentes definições sobre ontologia, epistemologia, paradigmas 

de pesquisa, métodos de pesquisa (estratégias) e técnicas de coleta e de análise de dados. 

 

Quadro 1 – Os diferentes níveis de definição da pesquisa 

Ontologia Epistemologia Paradigma  
de Pesquisa Método Técnicas de coleta  

e análise de dados 

Forma de entender  
como as coisas são  

Forma de 
entender  
como o 

conhecimento  
é gerado 

Instancia filosófica  
que informa a  
metodologia de 

pesquisa 

Estratégia, plano de  
ação ou desenho de 

pesquisa 

Técnicas e 
procedimentos 

 para coletar e analisar 
dados 

1.Realismo 
2. Interação sujeito- 
objeto 
3. Idealismo 

1. Objetivista  
2. Construtivista 
3. Subjetivista 

1. Positivismo e 
Pós-positivismo 

2. Interpretativismo 
3. Interacionismo 

Simbólico  
4. Fenomenologia 
5. Hermenêutica  
6. Teoria Crítica  
7. Feminismo 
8. Pós-modernismo 

1. Estudo de caso 
2. Pesquisa-ação  
3. Etnografia  
4.Pesquisa 
Documental  
5.Experimentos 
6.Pesquisa 
Levantamento 
(Survey ou enquete) 
7. Grounded Theory 

1. Amostragem  
2. Questionários  
3. Entrevistas  
4. Observação 
participante ou não-
participante 
5.Focus Group 
6. Análise Estatística  
7. Análise de Conteúdo  
8. Análise de discurso 
9. Storytelling 

Fonte: Burrel e Morgan (1979), com adaptações. 

 

De acordo com Saccol (2009), as categorias não são totalmente excludentes em termos de 

estratégias e técnicas de investigação, a liberdade e a criatividade do pesquisador são 

preservadas quando as categorias são utilizadas com coerência, pois tanto técnicas de natureza 

quantitativa quanto qualitativa podem ser utilizadas na medida em que ambas contribuam com 
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o objetivo básico da pesquisa científica, seja qual for o paradigma: conhecer e compreender 

melhor o nosso mundo. 

  

Baseado na fundamentação teórica dos autores sobre as correntes epistemológicas, definiu-se 

que, neste trabalho, o paradigma epistemológico da pesquisa é interpretativista, uma vez que 

não considera a existência de uma realidade totalmente objetiva, pois existe uma interação uma 

interação entre as características de um determinado objeto e entre a compreensão que os seres 

humanos criam a respeito desse objeto, socialmente, por meio da intersubjetividade. Na 

pesquisa foram utilizados os métodos de análise documental e estudo de caso, que estão dentro 

desse paradigma, representam os mais utilizados na área de administração e são essencialmente 

qualitativos.  

  

O Quadro 2 a seguir ilustra a ontologia, a epistemologia, o paradigma da pesquisa, o método e 

a técnica de coleta que foram utilizados nesta pesquisa. 

 

Quadro 2 – a definição de pesquisa (paradigma interpretativista) 

Ontologia  Epistemologia  Paradigma  
de Pesquisa  Método Técnicas de coleta  

e análise de dados  

Forma de entender  
como as coisas são 

Forma de 
entender  
como o 

conhecimento  
é gerado 

Instância filosófica 
que informa  

a metodologia de 
pesquisa 

Estratégia, plano de  
ação ou desenho de 

pesquisa 

Técnicas e 
procedimentos 
 para coletar e 
analisar dados 

Interação Sujeito- 
Objeto Construtivista Interpretativismo 1. Estudo de caso  

2.Análise documental  

1. Entrevistas não 
estruturadas  

2. Análise de conteúdo  

 Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria. 

 

Uma pesquisa interpretativista constitui uma tarefa desafiadora, pois exige uma considerável 

preparação por parte do pesquisador, e uma série de princípios a serem atendidos visando a 

garantir sua seriedade, profundidade e robustez. 

 
 
2.2 Estratégia de pesquisa 

 

Para Yin (2005), o que define a forma como os dados serão coletados e analisados é a estratégia 

de pesquisa. O autor complementa afirmando que são cinco as principais estratégias de pesquisa 
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nas ciências sociais: experimentos, levantamentos, análise de arquivos, pesquisas históricas e 

estudos de casos, sendo que a escolha de cada uma delas depende basicamente de três 

condições: o tipo de questão que norteia a pesquisa, o controle que o pesquisador tem sobre 

eventos comportamentais e do foco em acontecimentos históricos ou contemporâneos. O 

Quadro 3 mostra a relação da estratégia de pesquisa com estas condições. 

 

Quadro 3 – Quando utilizar cada estratégia de pesquisa 

Estratégia Forma da questão de pesquisa 
Exige controle sobre 

eventos 
comportamentais 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos 

Experimento Como, por quê Sim Sim 
Levantamento Quê, o quê, onde, quantos Não Sim 
Análise de Arquivo Quem, o quê, onde, quantos Não Sim / Não 
Pesquisa Histórica Como, por quê Não Não 
Estudo de Caso Como, por quê Não Sim 
Fonte: Yin (2005). 

 

Para este estudo foram avaliadas estas estratégias de pesquisa, e, com base no Quadro 3, optou-

se em utilizar as análises de arquivo e estudo de caso por que são estas que estão mais 

relacionadas com os tipos de questões de pesquisas que direcionam o objetivo do trabalho. 

Segundo Yin (2005), para definir as estratégias de pesquisa é preciso identificar o tipo de 

questão de pesquisa que está sendo utilizado, por exemplo, se são perguntas do tipo o quê, 

quanto ou quantos, por quê, pois dependendo disso a estratégia pode ser mais exploratória ou 

investigativa.  

 

A questão utilizada no trabalho foi de que forma se caracteriza à interiorização da educação 

superior pública e como ela se relaciona ao contexto local? Então tem-se o ‘de quê’, relacionado 

com a estratégia de análise documental e o ‘como’ ligado ao estudo de caso, de acordo com o 

Quadro 3. A técnica da análise documental é rica em detalhes além de objetiva, conforme afirma 

Gil (2007), além de ter baixo custo pois depende basicamente da disponibilidade do pesquisador 

em debruçar-se sobre a documentação. Oliveira (2016) complementa dizendo que a pesquisa 

documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento cientifico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação. O uso de documentos para a 

pesquisa traz uma riqueza de informações, já que elas podem ser utilizadas em várias áreas de 

ciências humanas e sociais, aproximando o entendimento do objeto na sua contextualização 

histórica e sociocultural (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). 
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Para Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, adequado para ser utilizado quando as 

circunstâncias são complexas e que possibilita a penetração em uma realidade social, não obtida 

plenamente por um levantamento amostral e avaliação exclusivamente quantitativa. Gil (2007) 

comenta que o propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas 

sobre um fenômeno envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

Neste trabalho, o pesquisador procurou optar por estas duas estratégias pois precisou identificar 

de que forma a Universidade do Estado do Amazonas realizou o processo de interiorização da 

educação superior no estado e para isso coletou uma série de evidências em diversos 

documentos como: projeto pedagógico institucional (PPI), plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI), decretos-leis, relatórios de viagens, gravações de entrevistas, tudo isso 

sendo feito nos diversos setores da instituição educacional objeto do estudo de caso por ser, na 

região, a única instituição a atender os 62 municípios do estado.  

 

As estratégias metodológicas contemplam o paradigma quantitativo e o qualitativo, bem como 

os desenhos de investigação. Enquanto numa pesquisa quantitativa busca-se a extensão, 

descrevendo fatos, trabalhando com a perspectiva objetiva, coletando dados por intermédio do 

uso de questionários fechados, escalas e observações dirigidas, numa pesquisa qualitativa o 

foco é a profundidade, apreendendo fenômenos, trabalhando na perspectiva subjetiva, com 

dados obtidos por intermédio da observação livre, entrevistas semiestruturadas, dentre outros 

instrumentos.  

 

Na pesquisa qualitativa, o objeto de estudo situa-se em seu espaço natural, não sofrendo 

alterações por parte do pesquisador que o interpreta utilizando material adquirido por 

intermédio desses instrumentos. Trata-se de utilizar materiais que possibilitem descrever o dia 

a dia de indivíduos, em seus problemas e significações, considerando experiências pessoais e 

histórias de vida, geralmente coletadas por uma entrevista. 

 

Denzin e Lincoln (2000) afirmam que a pesquisa qualitativa é um espaço de investigação 

composto por disciplinas, campos e problemas subjetivos, cercado por termos interligados, bem 

como por conceitos e suposições que podem estar associados ao fundamentalismo, positivismo, 

pós-estruturalismo e outras perspectivas de estudos interpretativos. O pesquisador coloca-se 
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diante do mundo, com interpretações elaboradas por intermédio de instrumentos, como 

anotações, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e memórias. 

 

O enfoque qualitativo apresenta as seguintes características: o pesquisador é o instrumento-

chave, o ambiente é a fonte direta dos dados, não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos, 

tem caráter descritivo, o resultado não é o foco da abordagem, mas o processo e seu significado, 

ou seja, o principal objetivo é a interpretação do fenômeno objeto de estudo. A estratégica 

metodológica utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa, pois buscou-se colher as informações 

de participantes de várias áreas da gestão da universidade tanto na capital como no interior. 
 

 

2.3 Coleta de dados 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada, por meio 

da obtenção dos dados qualitativos que foram confrontados com as informações abordadas na 

fundamentação teórica, procurando assim, subsídios para análise dos objetivos e resposta ao 

problema proposto. Segundo Marconi e Lakatos (2004), a entrevista semiestruturada é utilizada 

quando o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considera adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão. 

 

Para Minayo (2008), as entrevistas são fontes tanto de dados primários quanto secundários, 

sendo que, no primeiro caso, tem-se a construção da realidade por meio da opinião subjetiva 

dos participantes, o que implica a busca principal de um processo de investigação qualitativa. 

O diálogo com o entrevistado, no segundo caso, permite o levantamento de informações que 

poderiam ser alcançadas pela utilização de outras fontes, por exemplo dados publicados por 

instituições voltadas para pesquisa, relatórios e legislação. Anderson e Kanuka (2003) 

consideram a entrevista com um método único na recolha de dados, por meio do qual o 

investigador reúne dados, por meio da comunicação entre indivíduos.  

 

As perguntas formuladas para as entrevistas foram elaboradas após a fundamentação teórica 

que abrangeu questões relacionadas ao processo de interiorização da educação superior da UEA 

e o contexto econômico e social dos diversos municípios. Além da fundamentação teórica, o 

pesquisador considerou a experiência que tem na docência da instituição de ensino, onde atua 

como professor mestre desde o ano de 2008. 
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O trabalho de campo ocorreu entre junho e agosto de 2019, junto a 11 entrevistados que 

participaram do processos de interiorização da educação superior da UEA. Os entrevistados, 

conforme quadro 4, são gestores públicos das pró-reitorias de planejamento, do interior, de 

extensão, de planejamento, também os diretores de centros superiores de ensino. As entrevistas 

presenciais foram gravadas com a autorização dos entrevistados, utilizando-se um gravador de 

áudio (voz) e duraram em média noventa minutos. Foi prevista também a possibilidade da 

interrupção da mesma e a retomada a posteriori em caso de necessidade do entrevistado, porém 

não houve ocorrência de tal fato. Foram informados aos entrevistados os objetivos do estudo e 

da sua razão, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexo A), 

assegurando que, por questões éticas, o anonimato será salvaguardado. 

 

No presente trabalho utilizou-se de um roteiro semiestruturado para as entrevistas, isto devido 

ao acesso a uma grande quantidade de informações e à necessidade de esclarecimento das 

mesmas. O roteiro foi idealizado para busca de respostas aos três objetivos específicos da 

pesquisa, tendo o entrevistador, para cada objetivo, delineado três ou mais perguntas 

encadeadas sequencialmente, conforme o apêndice A. Após a realização das entrevistas a 

tabulação dos dados foi feita por meio da transcrição das entrevistas e tiveram seus conteúdos 

analisados considerando todos os relatos dos entrevistados. Para isso, houve a necessidade da 

contratação de uma pessoa para fazer a transcrição e buscou-se, dentro da própria instituição 

alguém que já tivesse experiência na realização desta ação. 

 

Quadro 4 – Perfil dos Entrevistados 

Entrevistado Cargo Qualificações 
I Pró-Reitora Licenciatura em Letras e Mestre em Educação 

II Pró-Reitora Licenciada em Biologia, voltada para Entomologia, doutora em 
Gestão da Pesca Transfronteiriça e Macro Pesca 

III Diretor de Centro Formado em Normal Superior; Mestre em Educação de Jovens e 
Adultos 

IV Diretor de Centro Pedagogo, advogado, mestre em educação e doutorando 

V Coordenador de 
curso Engenheiro, especialista em gestão ambiental 

VI Diretor de Centro Professor Doutor formado em física 
VII Pró-Reitor Engenheiro industrial 
VIII Vice-reitor Engenheiro eletricista, mestrado em engenharia elétrica. 
IX Pró-Reitora Administradora 

X Pró-Reitora Graduada em Odontologia, mestre e doutora em clínica 
odontológica e prótese dentária. 

XI Coordenador de 
extensão Formado em Geografia 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
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A presente pesquisa apresenta características descritivas por buscar levantar as interpretações 

que fazem os gestores e alunos da universidade do estado do Amazonas, assim como também 

os organismos sociais a respeito do processo de interiorização do ensino superior, sua relação 

com a sociedade e com a economia dos municípios onde atua. Marconi e Lakatos (2004) 

definem a pesquisa descritiva como sendo aquela em que os fenômenos do mundo empírico são 

estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador. 

 

 

2.4 Análise de dados 

 

De acordo com Vergara (2000), a análise dos dados pode ser feita de forma quantitativa ou 

qualitativa. Na análise quantitativa, são empregados os procedimentos estatísticos, como o teste 

de hipóteses, na qualitativa é feita a codificação dos dados e a apresentação mais estruturada 

dos mesmos. A autora explica ainda que ambas as técnicas podem ser combinadas em um 

mesmo estudo, ou seja, o pesquisador pode servir-se de uma estatística descritiva para suportar 

uma interpretação. A técnica escolhida para análise de dados foi a análise de conteúdo sendo 

esta uma das técnicas, segundo Burrel e Morgan (1979), que pode ser utilizada dentro do 

paradigma interpretativista e do método de estudo de caso, pois é adequada considerando-se o 

fenômeno estudado. 

 

Para Fonseca Junior (2009) a análise de conteúdo refere-se a uma técnica das ciências humanas 

e sociais destinadas à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de 

pesquisa, fundamentando-se principalmente em análise de mensagens. Caregnato e Mutti 

(2006) complementam dizendo que a análise de conteúdo trabalha tradicionalmente com 

materiais textuais escritos, sejam eles produzidos em pesquisa, originados das transcrições de 

entrevistas e dos protocolos de observação, e ainda dos materiais já existentes produzidos para 

outros fins como textos de jornais. 

  

Ainda segundo Caregnato e Mutti (2006, p. 682), “a maioria dos autores refere-se à Análise de 

Conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao 

seu contexto social”. Conforme esses autores, “na análise de Conteúdo, o texto é um meio de 

expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) 
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que se repetem, inferindo uma expressão que as representem” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, 

p. 682). 

 

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa: um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, 

conforme o esquema apresentado na Figura 2: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados - a inferência e a interpretação. 

 
Figura 2 – Três fases da Análise de Conteúdo

 
Fonte: Adaptado de Bardin (2011). 

 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. Nela 

estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, 

embora flexíveis. Com os dados transcritos, inicia-se a leitura flutuante. Em seguida, passa-se 

à escolha de índices ou categorias, que surgirão das questões norteadoras ou das hipóteses, e a 

organização destes em indicadores ou temas. Os temas que se repetem com muita frequência 

são recortados “do texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de 

modalidades de codificação para o registro dos dados” (BARDIN, 2011, p. 100).  

 

Na segunda fase, ou fase de exploração do material, são escolhidas as unidades de codificação, 

adotando-se os seguintes procedimentos de codificação: recorte; enumeração, e - escolha de 

categorias. A terceira fase do processo de análise do conteúdo é denominada tratamento dos 

resultados – a inferência e interpretação. Referendado nos resultados brutos, o pesquisador 
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procurara torná-los significativos e válidos. Esta interpretação deverá ir além do conteúdo 

manifesto dos documentos, pois interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se 

encontra por trás do imediatamente apreendido. 

 

De acordo com Bardin (2011), a inferência é um instrumento de indução (roteiro de entrevistas) 

para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência 

ou indicadores, referências). Na análise de conteúdo, a inferência é orientada por diversos polos 

de atenção, que são os polos de atração da comunicação. 

 

Em seguida, dá-se continuidade com à interpretação de conceitos e proposições. Os conceitos 

dão um sentido de referência geral e produzem imagem significativa. Os conceitos derivam da 

cultura estudada e da linguagem dos informantes, e não de definição científica. Ao se descobrir 

um tema nos dados, é preciso comparar enunciados e ações entre si, para ver se existe um 

conceito que os unifique. Quando se encontram temas diferentes, é necessário achar 

semelhanças que possa haver entre eles. 

 

A proposição é um enunciado geral baseado nos dados. Enquanto os conceitos podem ou não 

ajustar-se, as proposições são verdadeiras ou erradas, mesmo que o pesquisador possa ou não 

ter condições de demonstrá-lo. O certo é que as proposições derivam do estudo cuidadoso dos 

dados. 

 

No presente trabalho foi definido que iriam-se organizar as entrevistas transcritas, impressas e 

identificadas com os termos entrevistado I, entrevistado II, entrevistado III para todos os 

envolvidos no processo. Na segunda parte, foi efetuada por várias vezes a leitura das entrevistas 

objetivando descobrir o que os entrevistados querem dizer, bem como o que sentem e pensam 

sobre as questões colocadas, ou seja, seu universo procurando destacar as partes comuns sobre 

os temas previamente determinados no roteiro de entrevistas. 

 

A definição das categorias finais foi em concordância com os três objetivos específicos e a 

questão de pesquisa previamente escolhidos. Já as categorias iniciais foram escolhidas dentre 

os temas que mais foram repetidos pelos entrevistados e foram feitos os ‘recortes’ das 

entrevistas quando procurou-se observar tanto as convergências como as divergências das 

respostas e, também, o sentido das palavras dos entrevistados. Tal fase repetiu-se para cada uma 

das 20 categorias iniciais.  
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Após estas etapas de planejamento e exploração do material coletado, passou-se para o 

tratamento dos resultados em que procurou-se dar um refinamento a este conjunto de 

informações advindas de diversas fontes (entrevistas) para torná-las significativas e válidas. 

Realizou-se o cruzamento das repostas, analisando-se a profundidade das categorias 

emergentes. Vale salientar que coube ao pesquisador procurar interpretar o conteúdo das 

entrevistas, que por muitas vezes estava oculta na fala do entrevistado. Assim, as categorias de 

conteúdo foram metodologicamente exploradas de acordo com as orientações de Bardin (2011), 

da pré-análise dos dados, passando pela exploração do material e pelo tratamento dos 

resultados. 

 

 

2.5 Caracterização da organização pesquisada 

 

2.5.1 Histórico da Universidade Estadual do Amazonas – UEA 
 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi instituída pela Lei nº 2.637, de 12 de janeiro 

2001. Possui suas origens no Instituto de Tecnologia da Amazônia (UTAM), criado pelo 

Decreto Estadual nº 2.540 de 18 de janeiro de 1973. Alguns anos depois, por meio da Lei 

Estadual nº 1.273 de 10 de outubro de 1977, a UTAM foi transformada em Instituto de Ensino 

Superior, como afirma o PDI UEA 2017, as atividades acadêmicas da UEA tiveram início no 

dia 3 de agosto de 2001 e, em 30 de junho de 2005, foi realizada a formatura da sua primeira 

turma, com 7.150 alunos do curso Normal Superior do Programa de Formação de Professores 

(Proformar). O Proformar foi um projeto vencedor do prêmio Objetivos do Milênio e apontado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como 

um modelo a ser seguido por outras nações.  

 

A instituição vem promovendo ao longo dos anos diversos mecanismos pelos quais busca-se a 

interiorização da educação no Estado do Amazonas, em especial, através da extensão de sua 

estrutura por todos os municípios do estado, inclusive os mais distantes. A universidade conta 

com cinco Unidades Acadêmicas na capital (Escolas Superiores); seis Centros de Estudos 

Superiores e 12 Núcleos de Ensino Superior no interior do estado. A UEA possui mais de 20 

mil estudantes regularmente matriculados em seus cursos de graduação e pós-graduação.  
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Como complemento, o Relatório de Gestão da UEA (2017) informa que a Universidade do 

Estado do Amazonas oferece três tipos de cursos superiores: Licenciatura, Bacharelado e 

Tecnológico: no ano de 2016 foram oferecidos 20 cursos Tecnológicos, incluindo Alimentos, 

Logística, Petróleo e Gás, e Construção Naval. Entre as Licenciaturas, a UEA possui 17 cursos, 

como Dança, Teatro, Matemática, Física, Química, História e Geografia. Por último, também 

há 30 cursos de Bacharelado da Universidade do Estado do Amazonas, os quais abrangem todas 

as áreas do conhecimento. Entre os cursos de Bacharelado encontram-se Medicina, Direito, 

Administração, Arqueologia, Odontologia, Turismo, Música, Teatro, Ciências Militares, 

Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Enfermagem, Odontologia, Meteorologia, Saúde 

Pública, Dança, Educação Física e inúmeros cursos de Engenharia, como Civil, Produção, 

Mecatrônica, Elétrica, Naval e outros. 

 

2.5.2 Interiorização da Universidade Estadual do Amazonas 

 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma instituição de ensino superior pública 

vinculada ao Governo do Estado do Amazonas. A universidade oferece mais de 30 cursos em 

dezessete cidades amazonenses: Manaus, Parintins, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, 

Carauari, Tabatinga, Tefé, Lábrea, Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá, Manicoré, 

Manacapuru, Novo Aripuanã, Maués e São Gabriel da Cachoeira. Segundo o RAAI UEA 

(2011), como todos esses feitos a UEA figura como a maior universidade multicampi do país, 

com 5 Escolas Superiores e a unidade-sede.  

 

Segundo a instituição, os cursos de ensino superior da UEA buscam atender a carência 

generalizada de formar profissionais para as áreas tradicionais do saber, tais como engenharia, 

medicina, direito e as licenciaturas, bem como, prover uma capacitação específica e necessária 

para alicerçar o desenvolvimento econômico de um município em particular ou de um conjunto 

deles (PDI UEA 2017).  

 

Os cursos criados para atendimento de demanda, em geral, não são de oferta regular. A 

universidade oferta o número de turmas necessário ao atendimento da demanda, demandas estas 

que são inerentes as peculiaridades de cada região ou município no qual um polo ou núcleo se 

fazem presentes.  
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2.5.3 Cursos de Graduação e Pós-Graduação Ofertados pela UEA 

  

A Universidade do Estado do Amazonas completou uma década em 2011, (UEA 2011), dentre 

os principais objetivos da universidade, está o de internalizar o conhecimento nos 61 municípios 

do interior do estado e assim promover a melhoria de vida através da capacitação do homem da 

Amazônia. A meta era que essa população tivesse condições de propor soluções para que a sua 

região se desenvolvesse de forma sustentável e que a qualidade de vida daqueles que ali habitam 

tenha uma melhora significativa.  

 

De acordo com o seu PDI UEA (2017), o cumprimento de sua missão, e os desafios enfrentados 

ao longo desta década foram de toda sorte, da escassez de recursos humanos qualificados para 

prover ensino superior de qualidade em cada município até aquelas decorrentes da própria 

extensão e características geográficas do território: o estado do Amazonas é maior que o 

conjunto dos 9 estados que constituem a região nordeste do Brasil; o principal meio de 

transporte (às vezes o único) é o fluvial; poucas são as cidades que possuem aeroporto e se 

encontram em rota comercial da aviação; exíguos quilômetros de estrada ligam umas poucas 

cidades; e, por fim, a infraestrutura de comunicação, uma década depois, ainda é extremamente 

precária. 

 

O processo de interiorização do ensino superior na Universidade do Estado do Amazonas, 

diferente daquele da Universidade Federal, onde os cursos são divididos pelas áreas do 

município, propõe uma forma diferente de levar esses cursos para o interior, visando à 

diversidade da região e busca-se alinhar o aprimoramento profissional às principais atividades 

econômicas locais, para que o jovem tenha mais opções para cursar e incentivo à formação de 

novos profissionais que se encontram em déficit na região do estado ou do município. 

 

Na Tabela 1, observam-se os cursos de Graduação e Pós-Graduação que a Universidade 

Estadual do Amazonas oferece em sua estrutura multicampi no interior do Estado. 

 

Tabela 1 – Cursos de Graduação e Pós-Graduação Ofertados pela UEA 

Campus do Interior – 20 
No. Campus Modalidade Quantidade Total 

1 Boca do Acre 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

03 
01 
05 

 
09 
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2 Carauari 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
03 
04 

 
08 

3 Careiro Castanho 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
01 
02 

04 

4 Coari 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
04 
04 

 
9 

5 Eirunepé 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
04 
07 

 
12 

6 Humaitá 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
04 
05 

 
10 

7 Ipixuna 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

00 
02 
04 

 
06 

8 Itacoatiara 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

04 
07 
06 

17 

9 Lábrea 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
03 
04 

08 

10 Manacapuru 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

04 
06 
04 

 
14 

11 Manicoré 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
01 
04 

 
04 

12 Maués 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

00 
02 
02 

 
04 

13 Nova Olinda do Norte 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

00 
02 
02 

04 

14 Novo Aripuanã 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
03 
04 

08 

15 Parintins 

Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

Especialização 

02 
11 
03 
09 

 
25 
 

16 Presidente Figueiredo 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

01 
04 
04 

 
09 
 

17 São Gabriel da Cachoeira 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

02 
05 
04 

 
11 
 

18 Tabatinga 

Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

Especialização 

03 
06 
06 
06 

21 

19 Tefé 

Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

Especialização 

03 
14 
05 
07 

29 

20 Outros Municípios 
Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

31 
51 
27 

79 

 TOTAL 

Bacharelado 
Licenciatura 
Tecnológico 

Especialização 

35 
100 
78 
22 

 
293 

 
 

Fonte: Adaptado de PROPLAN - UEA (2018).  



    
 

 

90 

Com relação aos alunos matriculados em cursos de graduação, observa-se que diante da 

estimativa por localidade, os cursos dos interiores possuem uma maior quantidade de matrículas 

realizadas, como se vê na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Alunos matriculados em cursos de graduação por localidade, 2010 – 2016 

Modalidade do Curso Evolução Anual 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capital 8.057 8.792 8.712 9.477 9.985 9.565 10.211 
Interior 12.711 13.431 13.165 13.393 15.082 12.088 13.049 
Total 20.768 22.223 21.876 22.869 25.067 21.653 23.260 

 

Fonte: PROPLAN/UEA (2018), com adaptações. 

Obs.: Os dados referem-se à média anual. 

 

De acordo com o RG UEA (2011), nos locais onde não há Unidade Acadêmica da UEA há, 

pelo menos, infraestrutura necessária para a realização de ensino mediado por tecnologia. Esses 

municípios sem unidade da UEA estão indicados pela presença de uma antena parabólica. Nesse 

total de vagas disponibilizado estão incluídas 1.077 vagas destinadas aos candidatos de etnias 

indígenas localizadas no interior do Estado. No interstício 2005-2010 foram diplomados 23.991 

concluintes, sendo 18.002 no interior do estado (RG UEA, 2011). 

 

A Tabela 3 explana a situação dos alunos diplomados na capital e no interior, dando ênfase ao 

quantitativo de graduados nos interiores. Entende-se que a universidade vem alcançando seus 

objetivos dentro da perspectiva da educação interiorizada. 

 
Tabela 3 – Alunos diplomados em cursos de graduação por localidade, 2012 – 2016 

Modalidade do Curso Evolução Anual 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capital 650 681 1.117 838 968 908 1.031 
Interior 1.124 978 2.144 1.096 2.485 3.172 1.177 
Total 1.774 1.659 3.261 1.934 3.453 4.080 2.208 

 

Fonte: PROPLAN/UEA (2017). 

 

Observa-se que as unidades da UEA indicadas pela tabela no que diz respeito aos objetivos da 

Universidade do Estado levando à interiorização. Os propósitos seriam o de promover a 

educação, desenvolvendo o conhecimento científico, em particular o da região Amazônica, 

juntamente com valores éticos capazes de integrar o homem à sociedade e, também, aprimorar 

a qualidade dos recursos humanos.  
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Como alega o RAAI UEA (2011), tendo em vista a necessidade de expandir os cursos 

superiores para os interiores do Amazonas, a UEA está hoje ainda ativa em 17 municípios 

propagando o crescimento educacional superior no Amazonas, no que tange a garantia de 

acesso a todos à uma graduação. Em 10 anos de atividade, a UEA conseguiu formar cerca de 

25 mil novos profissionais no ensino superior com uma qualidade interestadual reconhecida em 

diversas áreas do conhecimento. Atualmente, com quase 20 anos de existência, a universidade 

é referência de ensino no Brasil, trazendo pessoas de fora do estado para prestar o vestibular e 

conseguir ingressar em algum curso da Universidade. Essa imagem positiva levou anos para 

ser construída e todo o conjunto do corpo docente e todos os envolvidos nessa construção 

contribuem para o crescimento da Universidade.  

 

A interiorização é uma marca na história da UEA, uma vez que sua primeira ação foi realizar o 

concurso vestibular para 1.930 vagas em 12 cursos distribuídos na capital e em dois municípios 

do interior (Tefé e Parintins). Destas vagas, cerca de 880 foram disponibilizadas para serem 

ofertadas em cursos no interior, de acordo com o RAAI UEA, (2011). Tal feito fez mostrar o 

quanto a preocupação em levar o ensino superior aos interiores era de extrema importância e 

necessidade, tanto quanto um dos objetivos principais da universidade. Participaram deste 

certame cerca de 180.000 candidatos. Já no certame do ano seguinte este número cresceu para 

cerca de 230.000 candidatos. Desde a sua implantação, todos os vestibulares são realizados em 

todos os municípios do interior do estado. 

 

2.5.4 Diferencial: ensino presencial modular e ensino mediado por tecnologia 

 

Como estratégia para vencer os desafios impostos pelas características geográficas do Estado, 

representadas por distâncias e dificuldades de acesso, a UEA faz uso, além da modalidade 

convencional de ensino presencial, das modalidades de ensino presencial mediado por 

tecnologia e de ensino presencial modular. Em 2011, foram ofertados 62 cursos de graduação 

presencial, 66 cursos modulares e 106 cursos mediados por tecnologia (PDI UEA 2017). A 

Figura 3, evidencia como se dá a distribuição dos polos e núcleos alcançados pelo Sistema 

Mediado por Tecnologia no Amazonas de acordo com os municípios. 
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Figura 3 – Municípios Alcançados pelo Sistema de Ensino Mediado por Tecnologia 

 
    Fonte: PDI UEA (2017). 

 

A Tabela 4 mostra o porquê de oferecer esses cursos com disciplinas modulares e mediadas por 

tecnologia, haja vista que a necessidade cresceu gradativamente com o aumento de alunos se 

matriculando nessa modalidade dos cursos ao longo dos anos. 
 

Tabela 4 – Número de cursos de graduação ativos de acordo com a modalidade de 

ensino, 2010 – 2016 

Modalidade do Curso Evolução Anual 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presencial 62 62 57 69 80 81 84 
Presencial Modular 62 66 58 86 112 139 135 
Presencial Mediado por Tecnologia 116 106 132 143 175 200 194 
Total 240 234 247 298 367 420 413 

 

Fonte: PROPLAN/UEA (2017). 

Obs.: Os cursos de graduação ofertados foram contabilizados por município de realização e modalidades. 

 

São oferecidos cursos na UEA de oferta regular e de oferta especial. Os cursos de oferta regular 

são aqueles que todo ano oferecem vagas nos sistemas de ingresso da UEA. Eles se destinam à 

formação de profissionais para as áreas tradicionais do saber, tais como engenharia, medicina, 

direito, as licenciaturas, dentre outros. Já os cursos de oferta especial decorrem da necessidade 

de prover uma capacitação específica e necessária para alicerçar o desenvolvimento econômico 

de um município em particular ou de um conjunto deles. Neste caso, disponibiliza-se o número 

de turmas necessário ao atendimento da demanda de capacitação, como atesta o (PDI UEA, 

2012). 
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Em se tratando de cursos de oferta especial, a opção por uma das modalidades de ensino 

depende, exclusivamente, do número de municípios que se almeja atender. Ainda de acordo 

com o PDI UEA (2012), considerando ser esta a maior Universidade multicampi do país, 

sempre que a demanda solicita a contemplação de um número expressivo de alunos em um 

número significativo de municípios, a alternativa mais eficaz para a UEA está na modalidade 

de ensino presencial mediado por tecnologia, por ser a opção economicamente viável e 

apropriada para atingir um grande contingente populacional. Entretanto, quando a demanda 

advinda do interior se mostrar mais localizada e específica, a alternativa adotada é a modalidade 

de ensino presencial modular. 

 

O proposito ao abordar a relevância de uma universidade como a UEA, é discutir a sua 

interiorização como um bem comum social e buscar expandir a educação superior pública de 

qualidade como forma de construção de uma sociedade igualitária e economicamente 

desenvolvida. 

 
 
2.6 Limitações metodológicas da pesquisa 

 

No que diz respeito à metodologia na condução de estudos científicos, é possível afirmar que 

toda estratégia de pesquisa apresenta vantagens e limitações. A metodologia deste estudo 

utilizou uma abordagem qualitativa na coleta e análise dos seus dados, Yin (2000) chama 

atenção para a possibilidade de aparecimento de vieses com a utilização deste tipo de 

abordagem. Tal ressalva é pertinente, pois, nesse processo, se o pesquisador já tem uma 

conclusão própria, ele pode ser parcial em suas análises e comprometer os resultados da 

pesquisa.  

 

É importante ressaltar que o roteiro de entrevista foi baseado levando em consideração a 

fundamentação teórica proposta que se fundamentou na relação da organização estudada com 

as questões do processo de interiorização da educação superior, com as políticas públicas de 

interiorização à luz da inclusão social e das mudanças sociais econômicas encontradas nos 

municípios. Sendo assim, é possível que outras questões críticas possam existir e não terem 

sido abordadas neste estudo. 
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Espera-se que este trabalho de pesquisa possa ter contribuído para mostrar os pontos fortes e a 

melhorar do processo de interiorização da educação superior no estado do Amazonas e sugerir 

como pesquisa futura, a investigação das categorias aqui apontadas, por meio de outras fontes 

de dados. Uma possibilidade poderia ser fazer um estudo de caso em um município específico 

dentre os 61 do estado, em que o pesquisador analisaria as categorias aqui definidas e a sua 

aplicação neste referido município. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A proposta de interiorização da UEA visava a novas soluções para um desenvolvimento 

sustentável e melhorias na qualidade de vida para homem que ocupa a Amazônia. A missão 

desta interiorização seria promover o acesso aos 61 municípios do estado do Amazonas, 

tornando possível, por meio da educação, encontrar soluções que suprissem ou diminuíssem a 

desigualdade em cidades do interior, incentivando o desenvolvimento social e econômico local 

e influenciando assim, o desenvolvimento regional. 

 

Desse modo, para atender a complexa região do estado, a UEA adaptou os cursos de graduação 

de acordo com as necessidades e realidade de cada município e região do Estado. Para 

exemplificar a estratégia utilizada pela universidade, foram alinhadas as necessidades principais 

de cada interior e em conjuntos de municípios que apresentavam ter necessidades ou 

características em comum. Desta forma o primeiro curso ofertado foi o curso Normal Superior, 

que se inseria no âmbito do Programa de formação de professores para o Ensino Fundamental 

(PROFORMAR), cuja finalidade foi a de formar os professores leigos ou de formação 

incompleta. Tal decisão surgiu num momento em que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

apontava para a necessidade da regularização de uma centena de docentes que não possuíam 

nível superior, não somente no Amazonas, mas em todo o Brasil.  

 

A interiorização da UEA não é uma interiorização comum, com oferta de cursos regulares, e 

isso faz parte da solução encontrada para a expansão da educação superior no Amazonas, por 

isso, essa interiorização possui características tão peculiares. Uma de suas estratégias para a 

garantia de acesso da população à educação superior foi criar uma estrutura dinâmica para a 

oferta dos cursos e, assim, atender à região tão diversificada. Para isso, foram estabelecidas três 

modalidades de ofertas de ensino: sistema de ensino presencial tradicional; o sistema de ensino 

presencial modular; e o sistema de ensino presencial mediado por tecnologia. Estas 

modalidades de ensino implementadas, principalmente o sistema de ensino presencial mediado 

por tecnologia (SPM), possibilitaram a UEA atender a todos os municípios do interior do 

Estado, conforme citou um aluno desta modalidade: “a UEA transformou o interior do estado 

do Amazonas em uma grande sala de aula”.  
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A análise dos dados partiu da análise do roteiro de entrevista, e em uma primeira leitura das 

próprias entrevistas transcritas, procurou-se codificar, ou seja, classificar, agregar e categorizar 

trechos das entrevistas. O resultado foi uma convergência para os três grandes temas das 

entrevistas como categorias finais: a) examinar os aspectos relacionados à interiorização da 

educação superior da Universidade do Estado do Amazonas nos municípios amazonenses pelo 

ponto de vista social; b) analisar as políticas públicas de interiorização da Universidade do 

Estado do Amazonas nos municípios amazonenses à luz da inclusão social e do 

desenvolvimento local; e c) avaliar as mudanças sociais e econômicas nos municípios 

amazonenses a partir da implantação de campus da Universidade do Estado do Amazonas.  

 

Nas categorias iniciais e nas ideias-chave são transcritos os fragmentos de texto que se tomam 

por indicativos de uma subcategoria e uma contextualização desta subcategoria no decurso da 

entrevista.  

 

 

3.1 Aspectos relacionados à interiorização da educação superior da UEA nos municípios 

amazonenses 

  

A Universidade do Estado do Amazonas, como universidade pública, tem como objetivo 

principal atingir aquela população que, em geral, não é objeto de grande preocupação das 

universidades federais e particulares, que se concentram nas capitais. Ela nasceu como uma 

maneira de dar a possibilidade de acesso ao conhecimento superior e promover a melhoria da 

capacitação do estudante do Interior, de tal forma que eles tenham condições de propor soluções 

para que a sua região possa se desenvolver de forma sustentável e que a qualidade de vida 

daqueles que ali habitam tenham melhoria significativa.  

  

A forma de gestão com que uma organização realiza uma relação ética e transparente com a 

sociedade é a responsabilidade com que ela atua preocupando-se com o desenvolvimento 

sustentável econômico e social. Neste tópico procuraremos examinar todas as subcategorias 

que levem ao processo de interiorização da educação superior feito pela UEA junto aos 

municípios do Amazonas. O quadro 5 ilustra essas categorias: 

 

  



    
 

 

97 

Quadro 5 – Processo de derivação da categoria final de conteúdo: aspectos relacionados 

à interiorização da educação superior da Universidade do Estado do Amazonas nos 

municípios do estado 
Categorias iniciais Ideias-chave Categoria Final 

§ Formação de professores no 
curso Normal Superior no 
Proformar  

§ Interiorização inovadora de 
graduação e pós-graduação  

§ Estratégia de administração 
(descentralização) – Centros, 
Núcleos e Polos  

§ Parcerias: a estratégia da 
composição e não da 
sobreposição 

§ A construção do 
conhecimento e não apenas 
disseminação 

§ Fixar o cidadão na sua 
cidade de origem e 
qualificado 

§ A procura pela melhora dos 
indicadores sociais dos 
municípios 

§ O papel social, político e 
econômico da Universidade 

§ O processo de escolha dos 
cursos 

 

§ Diante das dificuldades que 
são peculiares à Região e da 
urgência de formar recursos 
humanos, a UEA procurou 
soluções alternativas ao 
ensino convencional para 
realizar a sua missão. 

§ “...não adianta fixar um curso 
ali pois depois de um tempo 
ela vai ter muito de uma 
coisa, então ela põe, forma e 
sai. E essa dinâmica é 
inovadora. Essa visão é 
inovadora.” 

§ Neste processo de 
interiorização da educação 
superior pública, a UEA não 
teria avançado tanto se não 
tivesse feito parcerias com as 
organizações tanto públicas 
quanto privadas, pois devido 
à complexidade econômica e 
geográfica do nosso estado 
ela não tem como se fixar em 
todos os municípios. 

§ Aspectos relacionados à 
interiorização da educação 
superior da Universidade do 
Estado do Amazonas nos 
municípios amazonenses 
pelo ponto de vista social 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1.1 Formação de professores no curso Normal Superior no Proformar 

 

O processo de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas começou com a oferta 

do curso de normal superior para atender uma determinação da Lei de Diretrizes e bases (LDB) 

que apontava para necessidade de formação superior para os professores da rede de ensino 

municipal e estadual tanto no interior como na capital. 

  

O conteúdo das entrevistas evidencia que o processo de interiorização da educação superior 

pública no estado do Amazonas teve início com algumas universidades de outros estados, com 

a Universidade Federal do Amazonas e mais efetivamente com a Universidade do Estado do 

Amazonas. 

 
O Estado do Amazonas não tinha uma instituição de ensino superior que tivesse uma 

atuação permanente, e não tinha uma política de educação superior voltada para o 

interior (Entrevistado IV). 
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De acordo com o relato dos entrevistados II e XI na década de 70, aconteceram algumas ações 

no interior do estado do Amazonas com o objetivo de levar à população de alguns municípios 

a possibilidade de algum conhecimento por meio da oferta de cursos. Entretanto, tais ações 

foram pontuais, não sistêmicas, desenvolvidas por instituições que vinham de universidades de 

outros estados, como a universidade do Araxá e a universidade do Rio de Janeiro. O próprio 

projeto RONDOM foi uma tentativa de levar estes conhecimentos ao interior do estado, mas 

aconteceu primordialmente por meio de projetos de extensões. A partir da década de 90 a 

Universidade Federal do Amazonas, que durante muitos anos ficou somente restrita à capital, 

inicia um processo de interiorização da educação quando construiu unidades no interior, tanto 

em Parintins quanto no Alto Solimões, na cidade de Benjamin Constante. 

   

Mas, foi com a criação em 2001 da UEA que a realidade do interior do estado do Amazonas 

começa realmente a mudar. A condição da geografia econômica deste estado, que é 

macrocefálico, com a capital representando 60% da população e 90% da economia do estado e 

o restante ficando no interior, fazia com que não houvesse muito interesse neste investimento, 

apesar do conhecimento sobre as potencialidades que o interior do estado possui e que podem 

ser exploradas.  

 

A Universidade do Estado do Amazonas foi concebida como ideia inicial em 2001, pelo 

governador Amazonino Mendes, porém ela já começou muito grande, pois nasceu com a ideia 

de oferecer ensino superior para aqueles que na época só tinham o ‘adicional’, as chamadas 

licenciaturas curtas. A ideia de fazer a complementação de carga horária adicional quanto às 

licenciaturas curtas no nível superior vieram num momento em que a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) via a necessidade da regularização de uma centena de docentes que não possuíam este 

nível superior, não somente no Amazonas, mas em todo o Brasil. A UFAM, que até 2000 era a 

universidade pública que existia e trabalhava com formação de docentes, já havia fornecido 

apoio nesse processo. Além disso, alguns programas como o Programa Especial de Formação 

Docente (PEFD), que formou alguns professores da rede estadual de ensino do Amazonas, 

também já tinham sido ofertados por essa Universidades, como afirmam os entrevistados I e 

XI. 

 

Assim, em 2001, de acordo com os entrevistados IV e XI, foi realizado do maior vestibular que 

esse estado já teve. Necessário explicar que essa dimensão que teve o vestibular se explica por 

não existir uma política pública permanente com a população interiorana e haver uma demanda 
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reprimida de pessoas que não tinham acesso ao ensino superior, e a UEA passa a dar essa 

oportunidade sobretudo no interior. A UEA surge, então para formar professores, pois até então 

não existiam nem professores para os professores, sendo no interior essa mão de obra muito 

escassa no interior. Na sua maioria eram professores de Manaus que foram para ensinar nos 

diversos municípios. Os municípios contemplados, num primeiro instante, foram Parintins, 

Tefé e Tabatinga além de Manaus onde a UEA esteve presente de forma física e onde havia os 

centros de ensino superior. A partir de 2005 a UEA começou a mudar a realidade do estado ao 

diplomar milhares de professores em todo o interior do Amazonas no curso de Normal Superior 

em áreas consideradas básicas como a educação. O referido curso foi de grande relevância e 

mudou a história do interior do Amazonas. 

 

O governo do estado do Amazonas instruiu a UEA para sistematizar um projeto de formação 

aos profissionais da rede municipal e estadual de ensino e veio com o curso de normal superior. 

É notório destacar a modalidade de curso escolhida para a aplicação do curso Normal Superior, 

que foi o mediado pela tecnologia, pelo alcance que ele teve tanto na primeira quanto na 

segunda versão, atingindo um total de quase 19 mil professores da rede estadual de ensino. Foi 

uma marca emblemática quantitativa da UEA e bastante necessária, porque a proposta era 

formar para formar. Afinal, se não se consegue simplesmente chegar aqui e mudar a cabeça das 

pessoas, é necessário instruir bem para poder formar um novo contingente de massa crítica, 

afirmam os entrevistados I e II. 

 

Historicamente a UEA foi criada para oferecer cursos de licenciatura. E ela vem ao longo desses 

18 anos cumprindo seu papel como formadora de qualificação docente. Em julho de 2019, foi 

concluído o curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa em 30 municípios faltando 

ainda 22 municípios para completar o ciclo no estado do Amazonas, e, então, haverá professores 

de língua portuguesa em todos os municípios. A partir daí, apenas 3 cursos da educação básica 

com formação de docentes ainda não puderam ser implementados nos 61 municípios do interior 

do estado, mas já estão em processo de análise de estudo para que no próximo vestibular de 

2020 esses cursos possam ser ofertados. Os cursos são: Licenciatura em Física, Licenciatura 

em Química e Língua Estrangeira. 
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Agora que nós estamos, naquela fase inicial nós tínhamos uma enorme dificuldade de 

contratar professores para as diversas licenciaturas, sobretudo as licenciaturas ligadas 

a Química e a Física, porque não existia recursos humanos no interior do estado do 

Amazonas. (Entrevistado IV) 

  

A verdade é que tudo isso é muito novo e embora a Universidade tenha 18 anos, essa mudança 

de cultura demora um pouco pra se desenvolver, afinal educação não se dá de forma imediata, 

trata-se de um recurso que requer uma certa formação. Acreditava-se que o estado do Amazonas 

tinha professores suficientes pra atender essa demanda. Até hoje a região consegue formar 

pessoas na área de licenciatura, mas não atende todas as áreas, porque, no interior do interior, 

ainda é muito precários os recursos humanos com qualificação necessária. Então, em 2008, a 

universidade abre um concurso, que passou a atrair recursos humanos do Brasil inteiro para os 

municípios do interior do estado em todas as unidades em que foram abertas vagas, com os 

profissionais assumindo no ano de 2009 os seus cargos. E esses recursos humanos passaram a 

dar uma nova dimensão na Universidade, voltada não só para o ensino, mas para pesquisas 

científicas, pra produção acadêmica, pra capitação de recursos pra o desenvolvimento de 

projetos. Depois em 2010 e em 2014 novos concursos são ofertados, e então a academia se 

fortalece com a formação desse quadro de professores permanentes. Hoje em dia já temos 

diversos professores com nível superior, e aí em paralelo a isso, surgiram os cursos de 

bacharelado. 

 
A nossa principal prioridade que é formar professores, 100% dos professores que 

estão hoje nas redes municipais, estaduais e também nas particulares são alunos 

oriundos da Universidade, dessa formação. (Entrevistado III) 

 

 

3.1.2 Interiorização inovadora de graduação e pós-graduação 

 

Diante das dificuldades que são peculiares à região e da urgência de formar recursos humanos, 

a UEA procurou soluções alternativas ao ensino convencional para realizar a sua missão, 

quando necessário: o ensino mediado pela tecnologia. Essa era a forma mais avançada para 

vencer as distâncias e chegar a cada sede municipal e, ao mesmo tempo, assegurar a eficiência 

do controle de qualidade, minimizar custos e acelerar o processo de formação de profissionais 

em todos os municípios do estado, simultaneamente.  
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Os entrevistados são unânimes quanto à importância da UEA como centro de educação 

inovadora, tecnológica e catalisadora do desenvolvimento em termos de capital intelectual no 

interior do estado do Amazonas. Os cursos modulares, presenciais e mediados oferecidos 

atendem as demandas e potencialidades de cada município, levando oportunidade àqueles com 

menor poder aquisitivo que, em outros tempos, não teriam acesso à educação superior ou seriam 

condicionados a deixar seus municípios de origem rumo à capital. 

 
Essa é uma característica importante que a universidade tem e permanece 

contribuindo dessa forma, cursos perenes, criam cursos de digamos economia, numa 

cidade ou região, mantendo somente esse curso? Não, são cursos variados, e esse é 

um grande diferencial, é um ponto a considerar como forte. (Entrevistado XI). 

 
Ela é temporária justamente por outra sacada, que é na minha perspectiva, que é a 

demanda inelástica, que ela percebe muito bem pelo tamanho do município e pelo seu 

grau de desenvolvimento, não adianta fixar um curso ali pois depois de um tempo ela 

vai ter muito de uma coisa, então ela põe, forma e sai. E essa dinâmica é inovadora. 

Essa visão é inovadora. (Entrevistado II) 

 

Os depoimentos acima ressaltam que a interiorização do ensino promovida pela UEA possui 

aspectos inovadores em sua em sua organização e na decisão de quais cursos oferecer. Ao adotar 

um “rodízio de cursos” e contratar professores temporários a universidade atende as demandas 

sociais sem saturar o mercado com muitos profissionais da mesma área em uma mesma 

localidade. Em municípios pequenos e com baixa densidade populacional, como é o caso do 

interior do Amazonas, adequar a universidade à realidade local manifesta-se como aspecto 

determinante para o sucesso do processo de interiorização da universidade. 

 
Interiorização Inovadora da Graduação e Pós Graduação’ grafamos esse inovadora 

pois a gente explica que o ensino superior de graduação e pós graduação visando a 

formação de profissionais com habilidades técnico científicas comprometidos com a 

redução das desigualdades sociais e a valorização da diversidade cultural e a 

aprovação do desenvolvimento se deu por estratégias inovadoras. (Entrevistado II) 

 

Para o entrevistado II, muito mais do que diplomar pessoas, há uma preocupação com as 

habilidades desenvolvidas, o comprometimento social e consciência política dos alunos. 

Considerando que o contexto no interior do estado é de extrema desigualdade a universidade 

tem papel essencial na geração de capital humano como mecanismo indutor do 
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desenvolvimento e na formação de alunos conscientes de seu papel na sociedade. Todos estes 

objetivos estão alicerçados em estratégias inovadoras de ensinar e se fazer presente que se 

manifestam por meio das modalidades de ensino mediado por tecnologia, mediado presencial 

ou modular. 

 

O estado do Amazonas possui diversas barreiras logísticas intermunicipais que dificultam o 

desenvolvimento. A maioria dos municípios possui acesso somente por via fluvial que 

demandam altos custos de locomoção e tempo de viagem. Em diversos aspectos, inclusive o 

educacional, a localização figura-se como um entrave significativo. No entanto, para o 

Entrevistado V, o que o sistema interiorização do ensino promovido pela UEA na sua 

modalidade mediado por tecnologia faz é superar estas barreiras de forma inovadora e eficiente.  

 
Então é uma logística um pouco complicada de se mandar, o que o sistema mediado 

faz isso instantaneamente levando o professor direto pra sala de aula. Em termos de 

custo, sem dúvida nenhuma o sistema mediado tem um custo menor para 

universidade, com benefício muito maior em termos de quantidade. Eu aposto no 

sistema mediado, aposto mesmo. (Entrevistado V) 

 

Os cursos oferecidos nesta modalidade funcionam como uma sala de aula física e, ao mesmo 

tempo, online, é a principal metodologia adotada pela UEA sendo fundamental para o êxito da 

universidade no seu processo de expansão para o interior.  

 
Nós temos uma ferramenta importante que é o IPTV que é a transmissão das aulas por 

meio de satélite onde fica o estúdio em Manaus e conseguimos atingir os 61 

municípios do interior do estado. (Entrevistado VIII) 

 

Utilizando esta tecnologia e o auxílio de um professor tutor para fazer a interação os alunos 

assistem às aulas todos os dias, e a universidade alcança municípios e pessoas outrora 

desassistidas em termos de educação em nível superior. A interiorização do ensino de nível 

superior e o uso da inovação tecnológica como forma de superar os entraves, possuem 

benefícios que se manifestam em termos de ganhos sociais e econômicos para os municípios. 

São professores, tecnólogos, economistas, zootecnistas etc. que se formam para atuar e gerar 

renda em sua própria comunidade.  
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A chegada da universidade em todos os municípios leva para um olhar pra questão do 

desenvolvimento e a elevação do PIB em cada um desses municípios porque quando 

a gente pega e pensa em 18 anos atrás a chegada da universidade pois ela chega de 

uma vez por meio do mediado por tecnologia para atender a uma necessidade de 

formação de professores para os anos iniciais e chega já com o mediado em 62 

municípios. (Entrevistado IX) 

 

Em contrapartida, há dificuldade principalmente em termos de mão de obra e acesso à 

tecnologia. A necessidade de um professor tutor que faça o acompanhamento da turma muitas 

vezes evidencia-se como uma fragilidade.  

 
Um professor vai lá no município, fica um tempo dando direção do curso, 60 horas, 

45 horas e isso representa de 1 a 3 semanas, sendo deslocado, pagando diárias, 

pagando passagem, e toda a implicação de ter um professor disponível pra lá. A 

fragilidade é que nem sempre terá um professor pra ir pra lá e ficar 3 semanas no 

interior. (Entrevistado VIII). 

 
A UEA é reconhecida por seu papel com ações de grande porte, por haver uma 

estrutura de um centro de mídias tecnológicas que possui sistema mediado e é dessa 

maneira que se consegue fazer a interiorização e ela se torna a maior universidade 

multicampi do Brasil. (Entrevistado I) 

 

Para o entrevistado I, a inovação na gestão e oferta dos cursos aliada à tecnologia, como é o 

caso da modalidade mediada, foram determinantes para que a universidade alcançasse o posto 

de maior multicampi do país. A estrutura criada para que a interiorização fosse possível em um 

estado que impõe tamanhas barreiras logísticas e locacionais como é o caso do Amazonas, 

evidencia que muito mais do que levar educação para interior é necessário levar educação de 

qualidade e adequar o ensino à realidade da população e do município. 

 

A UEA segue em processo de expansão que evidencia seu comprometimento com a 

interiorização do ensino e sua contribuição para o desenvolvimento dos municípios do estado.  

 
Então temos uma rede, e outras unidades que já estão em processo final para 

inaugurar, então essa, eu acho interessante quando a gente vê lá na frente, a ‘maior 

universidade multicampi’, é verdade! Isso faz parte dessa política de interiorização. 

(Entrevistado V) 
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3.1.3 Estratégia de administração (descentralização) – Centros, Núcleos e Polos. 

 

A universidade do estado do Amazonas possui um sistema educacional próprio bem 

diferenciado dos sistemas aplicados nas demais instituições de ensino superior do restante do 

país, tem uma formação multicampi composta por cinco unidades acadêmicas na capital do 

estado do Amazonas, seis centros de estudos superiores e 10 núcleos de ensino superior, 

distribuídos entre os municípios da região. Os centros de estudos superiores estão localizados 

nas cidades com maior população e em pontos estratégicos geograficamente com o objetivo de 

funcionarem como cidades polos para as comunidades que estão situadas na sua periferia. 

 
Na sua missão, a universidade já foi criada nessa forma pra atender todo o interior do 

estado do Amazonas, e a missão mais ampla que era a educação da Amazônia. 

(Entrevistado VIII)  

 

A ideia exposta acima define com clareza o pensamento de uma universidade agregadora e 

dinâmica criada para contribuir com a formação da região amazônica, ela está presente nos 61 

municípios do Estado possuindo seis centros permanentes dentre os quais os mais recentes 

(Lábrea e São Gabriel da Cachoeira) ainda não possuem oferta de cursos permanentes. A forte 

presença da Universidade do Estado em todos os municípios é uma das características 

apresentadas pelos entrevistados.  

 

A democratização da educação na região amazônica é o foco da Universidade, e, para tanto são 

forjadas diversas parcerias com a Secretaria de Educação do Estado e com os municípios que 

fornecem estruturas físicas já existentes para auxiliar a instituição na oferta de cursos de caráter 

especial. 

 

A presença dos centros da Universidade visa atender as demandas de grandes regiões do Estado 

com uma oferta permanente de novos profissionais, cuja a contribuição para a sociedade da 

região é bastante ampla. A presença permanente dos professores nos centros agrega um caráter 

científico e funcional a dinâmica do próprio município com contribuições que excedem a sala 

de aula. A presença desse profissional no interior é baseada em uma política de interiorização 

do conhecimento.  
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Nos centros possuímos diversos cursos regulares, e como existe corpo docente, 

trabalhando isso foi ao longo do tempo, quando os profissionais foram selecionados 

por meio de concursos, já pra se efetivarem, ficarem na localidade, e pra isso eles 

recebem um incentivo de localidade que vem a ser para eles permanecerem naquela 

localidade. (Entrevistado VIII) 

 
Administrar e planejar afinal existem várias UEA’s dentro de uma UEA, com várias 

dinâmicas e com organismo robusto. É um trabalho ‘Hercúleo’, porque você tem que 

administrar a localidade e existem os centros, existem os polos e existem os núcleos 

(Entrevistado II). 

 

A região amazônica impõe gigantescos desafios logísticos as instituições do Estado, em 

especial aquelas de caráter civilizatório e essencial, com milhares de quilômetros de florestas, 

rios caudalosos e dimensões continentais. Frente a isso, superar os desafios parece impossível, 

porém a Universidade do Estado faz seu papel com inovação e tecnologia. O modelo 

descentralizado e dinâmico aplicados aos cursos de oferta especial permitem que estes alcancem 

localidades onde as barreiras geográficas e demográficas superam a capacidade da instituição 

de manter uma estrutura permanente.  

 
No interior, trabalhamos nesses núcleos e nas outras cidades, de maneira geral, 36 

municípios que recebem curso de oferta especial, todo interior é passível de receber 

curso de oferta especial, são cursos onde o vestibular não é regular. (Entrevistado VII) 

 

A dinâmica que compõe a universidade a permitiu atingir problemas específicos que afetam os 

municípios do interior, atuando de forma incisiva e objetiva sobre eles. Nesta seara, pode-se 

destacar o baixo nível de formação dos professores dos ensinos fundamental e médio.  

 
Nesses cursos nosso fluxo é sempre com as licenciaturas, que é uma grande 

necessidade ainda no interior do estado do Amazonas, professores com a qualificação 

específica pra ministrar aulas. Uma vez que o Amazonas tem uma história de 

professores leigos que não tinham sequer ensino médio, mas que já davam aula pro 

fundamental. (Entrevistado IX) 

 

A presença da Universidade permitiu modificar o quadro lamentável em que se encontravam 

muitos municípios do interior, a presença de profissionais capacitados permite aos municípios 
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exigirem maior nível de capacitação técnica dos professores atuante nessas localidades, em 

especial aqueles que, por força da necessidade atuavam em áreas distantes da sua formação. 

 
É muito comum ver professores de Matemática dando aulas de Física, Química porque 

não se tem professores formados nessas áreas. (Entrevistado IX) 

 

O modelo aplicado a UEA exemplifica a ideia de uma universidade multiforme, que se adequa 

e molda as necessidades da região, do seu público-alvo e da sociedade. O trabalho da instituição 

na capacitação de pessoas e profissionais adere um novo significado, de trabalhar com os 

indivíduos, criando soluções factíveis e possíveis aos dilemas das populações do estado do 

Amazonas.  

 

As estruturas da UEA foram formadas sob a premissa da democratização do ensino e encontrou 

base no modelo de polos descentralizados.  

 
Quando a universidade escolhe não investir cem por cento do seu dinheiro, esforço e 

seu fôlego na infraestrutura eu penso: ‘Beleza! Gol!’. Pra mim foi fantástico isso, ela 

perceber que fez 5 polos e não endoidou de fazer um monte de físicas e equipamentos 

próprios estão hábeis a ofertar cursos regulares, possuem professores permanentes e 

concursados, os núcleos de pesquisa em ensino superior atendem a demanda por 

cursos de oferta especial, usualmente de licenciatura e são compostos por mini 

estruturas. (Entrevistado II) 

 

A forma descentralizada de atuação da UEA se adequa às necessidades financeiras e logísticas 

da região, com recursos que dependem muitas das vezes de repasses governamentais e do polo 

Industrial de Manaus, não é possível portanto manter um sistema completamente estruturado. 

O entrevistado II nos induz a esse pensamento:  

 
Ela constrói aqui, aluga, cria mecanismos que parecem ‘mambembes’, parecem que 

não são contraproducentes, mas ela estabelece muito bem uma linha de economia, não 

sei se intencional ou não, mas que deu a ela um passivo no qual ela faz um 

investimento que dá pra sobreviver e vai adequando enquanto ela vai crescendo pra 

cumprir sua principal missão que é desconcentrar, descentralizar. (Entrevistado II) 

 

A ideia de não haver um grande campus centralizador da Universidade sofre muitas críticas, 

porém isso não é um problema, uma vez que a instituição continua a expandir sua presença nos 
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interiores do estado, esse crescimento se deve pela sua maneira dinâmica de aplicar os recursos, 

e os polos funcionam com um mecanismo de atratividade de pessoas para essa região reduzindo 

as distâncias necessárias para que pessoas de comunidades próximas tenha acesso ao ensino 

superior. Na prática, as cidades funcionam como minicapitais concentrando mão de obra 

especializada, recursos financeiros e potencial de desenvolvimento. O deslocamento da função 

centralizadora da cidade de Manaus para essas cidades possibilita que a região no seu entorno 

se beneficie dos ganhos de capital intelectual que a universidade propicia. O modo de trabalho 

aplicado a Universidade a permitir atingir lugares improváveis e muitas vezes ditos impossíveis. 

 
Então tem também numa gramatura de tamanho e escalas distintas a sua forma de 

atuação, inclusive simbolicamente representada pelo tipo de infraestrutura que ela 

implanta e coloca sua placa: ‘A UEA está aqui’. A UEA está aqui numa unidade 

grande com corpo docente próprio, a UEA está aqui mediada por meio de tecnologia, 

a UEA está aqui em momentos, através dos cursos que são modulares e essas são 

dinâmicas que a gente tem que perceber. E ai que brinco do modo positivo que ‘são 

várias UEA’s dentro de uma UEA’. (Entrevistado II) 

  

 

3.1.4 Parcerias: a estratégia da composição e não da sobreposição 

 
É uma relação em geral de parceria, porque como instituição pública, inclusive alguns 

cursos onde funcionam alguns núcleos, são demandados pela prefeitura que busca 

dialogar com reitoria, e esta tenta buscar com departamentos e colegiados a 

disponibilidade de saber e pra poder ofertar um curso novo. Então é de parceria. 

(Entrevistado XI)  

 

Em termos de processo, o papel de estimular as parcerias entre os governos das três esferas – 

municipal, estadual e federal – é o que explana Ludvall (2001) e corrobora com isso o 

Entrevistado XI no seu depoimento da necessidade de parceria para um bom processo de 

interiorização da educação superior.  

 

Neste processo de interiorização da educação superior pública, a UEA não teria avançado tanto 

se não tivesse feito parcerias com as organizações tanto públicas quanto privadas, pois, devido 

à complexidade econômica e geográfica do nosso estado ela não tem como se fixar em todos 

os municípios para ter uma atuação mais forte em todos os sentidos. Daí a necessidade de buscar 

parcerias principalmente com as prefeituras municipais e órgãos estaduais e federais ligados a 
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este processo de atendimento ao cidadão. O que se pode observar neste processo de parceria é 

que a universidade usa a estratégia administrativa e de planejamento, bastante ousada, de não 

destituir uma força local, ela compõe e se alia, até mesmo por não ser uma prática brasileira, 

afinal a prática brasileira não é compor, e sim de sobrepor.  

 
O que a gente está fazendo, se não houvesse curso de graduação o aluno chegaria ao 

final do ensino médio e qual seria a opção que ele teria? Acabava parando por aí e 

arranjaria um emprego qualquer, iria trabalhar de repente com o pai no comércio 

quando tem algo ou viria para a capital. Então estamos buscando, e essa é a parte boa 

da coisa e a gente consegue. (Entrevistado V) 

  

Apesar de a universidade dizer que está desenvolvendo um projeto ou um programa, todos 

querem fazer parte, colocar seu nome ou sua marca, e a UEA vem e fala: “...me dá uma sala e 

faremos um trabalho junto, vamos caminhar juntos”. Desta forma a UEA consegue chegar nos 

municípios onde ela não possui estrutura física, pois se não for desta maneira ela não 

conseguiria chegar, a universidade não tem unidades e as prefeituras assim como também a 

secretaria de estado de educação (SEDUC) são fundamentais neste processo quando permitem 

que nós possamos utilizar prédios públicos, que podem ser escolas municipais ou mesmo 

estaduais pra que possamos levar o curso de oferta especial. E na lógica do ‘ganha, ganha’ ela 

conseguiu dentro das unidades que ela desenvolveu o melhor dos parceiros. Eu vejo isso como 

uma estratégia, que está subliminarmente apresentada, afinal isso tudo não está escrito, mas eu 

interpreto essa estratégia como algo interessante de administração, governo, de otimização de 

custo e de discurso, que dá a ela hoje o peso que ela tem, observa-se que nos municípios 

maiores, principalmente onde existem os centros de estudos superiores esta parceria é até 

menor, porém em outros de tamanho populacional e econômico menores, a presença do 

município é fundamental até pra que a universidade exista.  

 

Estas relações de parcerias com os organismos públicos, principalmente municipais, tendem a 

serem boas à medida que os gerentes dos centros e núcleos tem uma relação estreita com os 

gestores públicos, pois deles dependem o início e o fortalecimento destas parcerias, e é isto que 

vem acontecendo nestes 18 anos de vida da universidade, todos são integrados com o 

desenvolvimento da educação. Certamente que existem os problemas, os entraves nesta relação 

isto acontece principalmente nos municípios onde o desenvolvimento econômico e social é 

maior onde o pensamento é “a universidade tem que dar o jeito dela pois tem mais dinheiro, 
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afinal não está fazendo mais do que a obrigação dela”, esses problemas acontecem mais por 

razões políticas do que técnicas ou operacionais, e isto acaba por fazer com que algumas ações 

deixem de serem feitas com uma qualidade melhor do que se fossem realizadas em parceria. 

Este conflito tende a diminuir com a ação da Pró-Reitoria do interior com a intermediação 

política que o cargo requer. Em compensação existem municípios que abraçam e entendem a 

importância da universidade pra vida daquele local, ou seja, recebem os professores como 

autoridades e dão todo suporte que o professor precisa com transporte e afins, mas isso 

percebemos em municípios menores onde a carência de recursos é maior.  

  

Existem situações, por exemplo, em que às vezes um professor ficará 15 dias ministrando um 

módulo e precisa de determinada coisa que, para a instituição fazer, demoraria uns 15 dias pra 

chegar ao município, ficaria inviável. Porque muitas vezes é só para aqueles 15 dias e não ter-

se-ia como levar, e o apoio da prefeitura faria com que isso mudasse, é um pequeno número, 

mas com certeza isso faz com que muita coisa não se desenvolva melhor, porque, se todos 

encarassem que é uma política da universidade pra melhorar a qualidade de vida local e que 

isso não tem cor partidária o impacto é social e econômico, e não partidário. Acredita-se que é 

chegado o momento de se repensar a forma como acontece estas parcerias principalmente nos 

municípios menores e neste viés político, pois algumas são descontinuadas logo após as eleições 

municipais e a universidade tem que arcar com todo o custo do programa para que não seja 

interrompido o processo. Afinal, afirma o entrevistado VII, os recursos estão escassos e dinheiro 

não dá em árvore.  

  

Existe também a relação de parceria com os organismos estaduais e federais como o Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(ADS) e o Instituto Federal do Amazonas (IFAM), entre outros.  

  

O CETAM como afirma o entrevistado VIII, é o primo/irmão da UEA nessa questão da marca 

de desenvolvimento e da necessidade de qualificação das pessoas. Logicamente que sua 

abrangência é menor em relação à universidade, e as pessoas são contratadas ou não se têm um 

corpo técnico praquele curso e da mesma forma é um elemento importante da transformação da 

sociedade, quer seja na capital ou no interior. E ele também goza de um respeito muito grande 

por nossa sociedade, dentro da parte de cursos técnicos.  
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 A parceria com o SEBRAE acontece, principalmente, na questão do empreendedorismo, pois 

muitos cursos ministrados nos municípios têm dificuldade de encaminhamento da mão de obra 

formada para a empregabilidade, ou seja, transformá-los em empreendedores e fixar esse 

pessoal como pequeno empreendedor com a criação de novas empresas que venham a 

diversificar o mercado local com a oferta de vários produtos e serviços. Outra forma de atuação 

do SEBRAE seria que eles pudessem levar por meio das técnicas deles a parte do 

empreendedorismo e isso para os cursos onde o empreendedorismo é disciplina, que possa ser 

levado por um professor nosso. E para os que não tem, contar como horas complementares para 

viabilizar. Caso o SEBRAE não tenha condições de viabilizar, teria que levar instrução e 

conhecimento pra empresa. O aluno que tem um pai que possui negócio, uma sapataria por 

exemplo, ele vai utilizar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da sapataria para 

treinamento e na verdade está atingindo o aluno, que é o que a gente quer. A ideia é que, pela 

mão do filho, vem o pai também que já tem seu próprio negócio, afirmam os entrevistados I, 

V, VII e IX. Com a ADS existe a proposta de parceria em busca de desenvolver uma política 

pública de governo que atuasse também com os egressos dos cursos da UEA, como exemplo, 

tem-se mais de mil alunos formados em pesca e alimentos, por qual motivo os órgãos de 

governo não contratam ou não adquirem os produtos que esses egressos trabalham para que 

assim gere emprego e renda dentro do município? Com o IFAM tem a parceria de utilização do 

espaço físico, de laboratório e temos uma participação bem interessante. Além destas 

instituições citadas acima, existem pequenas parcerias com os bombeiros, a polícia militar, a 

própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o CRA que estão se fixando em alguns 

municípios e com a SEDUC para incentivar os jovens a participar e aumentar o número de 

alunos no interior dos nossos vestibulares e evitar que tenhamos vagas sobrando. 

  

Ainda tratando sobre o assunto dos egressos nos informa o entrevistado III sobre a parceria com 

as empresas privadas e no caso específico de Maués com a AMBEV1 que está lá na questão de 

levantamento de dados, na pesquisa. A AMBEV também absorve quase todos os formandos do 

curso de Gestão Ambiental da UEA. Hoje trabalha-se na possibilidade de levar o curso de 

Agroecologia, ou mesmo a própria engenharia florestal porque 45% de Maués é protegido de 

uma certa forma por unidades de conservação. É conhecida como a segunda maior produtora 

de guaraná. 

 
1  A Cervejaria Ambev é uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, entre as quais cervejas, 
refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. 
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 Por outro lado, a UEA vem sendo cada vez mais como instrumento de comunicação com todo 

o interior do estado por meio de seu centro de mídia que serve para ações do governo para que 

eles realizem atividades no interior no momento em que nós temos atendimento em cursos que 

o leque é muito grande, tanto nacionais quanto internacionais. A UEA tem parcerias pra ações 

continuas e ações pontuais, atua com a secretaria de saúde por meio do TELESAÚDE, com a 

SEDUC com inúmeros programas de recursos humanos, a gente atua com várias universidades 

do exterior. A UEA atuou também como um excelente agente para fazer as consultas públicas 

dos municípios para a Secretaria de Planejamento (SEPLANCTI) e para o processamento de 

dados do Amazonas (Prodam). De acordo com o entrevistado II, os governos entendem a UEA 

com essa apresentação no interior como força política. Ela acaba sendo um instrumento de 

presença do estado. 

 

A relação da universidade com as associações de classes de moradores, de estudantes e outras 

no interior são feitas de acordo com as diferentes demandas da UEA para o município na forma 

em que se apresentam, a partir do momento que aparece a necessidade de um serviço de 

restaurante universitário ou a casa do estudante tem-se que ter uma relação nessa comunidade 

com os atores que estão inseridos neste contexto, onde vamos montar a casa do estudante do 

município, e temos que ter apoio da própria comunidade, o mesmo pro restaurante. Os 

entrevistados II e V dizem que a forma como acontece esta relação é uma via de mão dupla, 

uma moeda de troca pois estas associações acabam sendo porta-vozes da universidade junto à 

comunidade, criando e/ou desmistificando as vezes algum ruído de comunicação ou da imagem 

da instituição. 

 
Então diria assim que a universidade é um projeto campeão, precisando de ajustes, 

mas a gente tem processos bem definidos, normas, leis e regulamentos e seja lá quem 

vier vai dar continuidade. (Entrevistado VII) 

 

 

3.1.5 A construção do conhecimento e não apenas disseminação   

 

A construção do conhecimento é um processo complexo, mas que se bem aplicado pode gerar 

grandes benefícios à sociedade. A Universidade do Estado pode adentrar nesse quesito com a 

ótica de atender a necessidade de formação de capital intelectual e conhecimentos científicos 
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sobre a região e as pessoas que nela vivem tendo a participação da sociedade como beneficiários 

desse processo. 

 
Entendendo que essa variação que nós falamos no começo dessa nossa conversa, essa 

complexidade que é o Amazonas e a região Amazônica com a sua logística, com sua 

história de Colonização, com sua diversidade étnica e com seu bioma diverso 

precisava ter pessoas que construíssem conhecimento para dar conta. Essa esfinge tai, 

ou a gente decifra ou ela nos engole. (Entrevistado II) 

 

Nesse sentido, a construção do saber se dá por meio da pesquisa, da socialização e da interação 

do conhecimento adquirido em sala de aula com o trabalho de campo.  

 
É uma forma de retornar para a comunidade em forma de produção científica. Todo 

esse Primeiro, tudo que é produzido na universidade é público a priori, e essas em 

geral há uma recomendação de tudo na unidade que a gente dirige que investimento 

público fosse devolvido a comunidade estudada socializado através de pesquisa” 

(Entrevistado IX)  

 

Assim, a resposta está de acordo com o que defende Santana (2012) sobre o conhecimento 

produzido por meio das pesquisas que incluem os cidadãos a um conhecimento científico e 

esclarecimento social e político. 

 

O conhecimento adquirido na universidade pelos alunos tem a função de retornar à sociedade, 

mas isso de fato só pode ocorrer quando a comunidade em que o núcleo de pesquisa, ou polo 

de educação está inserido passe a reter e aplicar o conhecimento desenvolvido nas suas 

atividades econômicas gerando assim riqueza e desenvolvimento.  

 
Também depende do interesse que a comunidade tome conhecimento, que às vezes se 

dá num momento ‘estanque’, ora se apresentou num momento e guarda-se o trabalho 

na universidade, então o pesquisador tem que estar publicando, dando conhecimento, 

tem que informar a sociedade através de jornais e de meios de comunicação dos 

resultados da sua pesquisa, mas existe essa relação muito profícua entre a universidade 

e a sociedade, que é algo muito positivo. (Entrevistado XII) 

 

As formas de disseminar o conhecimento são variadas e em muitos casos extremamente 

benéficas às comunidades. Entre os principais meios de socialização do conhecimento 
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destacam-se os observatórios, tais como, o observatório de turismo na Escola Superior de Artes 

e Turismo (ESAT), onde são desenvolvidas pesquisas e projetos que visam o desenvolvimento 

turístico do estado do Amazonas e o observatório do polo industrial de Manaus (OBPIM) 

presente hoje Escola superior de Ciências Sociais, ligado ao curso de Ciências Econômicas, que 

analisa e processa dados a respeito do desenvolvimento industrial do estado. Os estudos dos 

setores chave da economia amazônica segundo o (Entrevistado I) permite agregar 

conhecimentos da universidade às formas de atuação das comunidades e municípios. 

 

A interação da sociedade com a pesquisa desenvolvida nas universidade se dá de diversas 

maneiras. O entrevistado II cita a que os moderadores das comunidades atuam como guias para 

os pesquisadores, os alunos do interior que são familiarizados com a sua região se acoplam a 

pesquisadores das capitais e até mesmo atuam com seus próprios projetos de pesquisa nas suas 

localidades. Para esse entrevistado, a pesquisa adquire um caráter ainda mais significativo 

quando pode ser rapidamente inserida na sociedade “vou lhe dizer, diferente da federal, o que 

sinto na estadual é que por exemplo na área da saúde, o que é desenvolvido é rapidamente 

aplicado, porque no município é mais fácil, mais imediato”. 

 

A inserção de pesquisa científica é descrita pelo Entrevistado X “E na iniciação científica 

oferecemos projetos em Tefé, Tabatinga, Parintins, Itacoatiara, Maués e também em São 

Gabriel da Cachoeira. Desenvolvidos pelos alunos com bolsa, voluntários e existe sempre essa 

preocupação de disponibilizar isso pra eles e incentivar a produção que tem sido bastante 

satisfatórios os resultados que estão sendo desenvolvidos nesses locais”. O entrevistado IV 

colabora com a ideia de inserção da pesquisa científica na sociedade local: “Então muitos dos 

trabalhos culminam em exposições, feiras, algumas atividades de extensão, acontecem nas 

escolas. Algumas iniciativas de programas, residência pedagógica, PIBID, ciência na escola 

que a FAPEAM realizou acabam por levar a iniciativa de ciência pra dentro das escolas, mas 

também a gente procura sempre trazer para nossas mostras e exposições membros da 

comunidade geral, divulgação acontece, a sociedade é bem presente lá.”  

 

A atuação Multidisciplinar da Universidade no é um dos fatos mais importantes, não basta atuar 

em um setor da sociedade, mas atender as necessidades de cada localidade especificamente sem 

perder o foco de uma sociedade com muitas caras e distinções, é um desafio gigante. É preciso 

entender e agregar conhecimentos que podem ser muito distintos. O entrevistado X descreve 

com clareza o importante trabalho e a forma multifacetada de atuação da Universidade: “Tem 
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trabalhos voltados ao turismo e tem grande impacto principalmente nas regiões como Parintins, 

esse atrativo, alguns trabalhos com realização em Rio Preto da Eva e presidente Figueiredo que 

tem esse apelo voltado ao turismo e outros voltados à questão de biotecnologia e prospecção da 

biodiversidade da região. Em Itacoatiara tem um grupo que trabalha na área de engenharia 

florestal e são coisas que podem desenvolver produtos e identificar coisas que possam 

eventualmente gerar algum tipo de produto ou patente nesse sentido e os grupos trabalham 

muito nisso e em Tefé tem um grupo de pesquisa trabalhando bastante em ciências humanas e 

sempre tem algum tipo de divulgação até internacional com pesquisadores e professores que 

vão e fazem essa divulgação, e assim que temos trabalhado” . 

 

Para que a UEA exerça de fato seu papel de ser uma impulsionadora de desenvolvimento no 

interior do estado e não somente uma disseminadora de conhecimentos é preciso que haja ação, 

composição de novas tecnologias e ampliação do conhecimento que os amazônidas possuem 

sobre a região em que vivem. A universidade funciona como mecanismo de escape para 

populações que historicamente estão à margem do desenvolvimento e possuem pouca ou 

nenhuma perspectiva de mudança. A pesquisa e geração de conhecimentos geram impactos 

profundos e muitas vezes invisíveis nos municípios onde a UEA se apresenta. O entrevistado 

II exemplifica o impacto direto na sociedade das geração de conhecimento: “O outro é que 

pesquisa é o principal impacto social, quando desenvolve um medicamento, um protocolo novo, 

isso vai desaguar na sociedade. Mas de forma mais direta, eu vejo que é na formação do aluno 

de iniciação científica e no envolvimento de entes da comunidade no processo de pesquisa, 

porque tem muita pesquisa que é pesquisa-ação, que envolve a comunidade”. 

 
Na pesquisa temos vários nichos, tem pesquisas que são mais básicas, não no sentido 

de primárias ou mesmo amadoras, mas buscam informações que não necessariamente 

tem aplicação direta na sociedade, mas que aprofundando ou difundindo pode-se levar 

a benefícios e outras que são mais aplicadas e pesquisas sobre por exemplo coisas de 

análise de qualidade de materiais produzidos no interior, em uma olaria, mas aplicadas 

mesmo e isso beneficia a sociedade que identifica materiais que são ricos nessa região 

e podem trazer algum benefício na região ou melhorar a produção de alguma coisa 

que já é feita nessa região, que pode otimizar e melhorar a qualidade aumentando a 

lucratividade. Alguns projetos relacionados a turismo que vêm um pouco da questão 

do impacto ambiental, um turismo mais sustentável e tudo isso tem uma aplicabilidade 

direta pra população, pesquisas desenvolvidas por alunos da capital, mas relacionados 

a saúde no interior e políticas públicas de saúde e podem ter um impacto bastante 

significativo pra aquela população. Eu acredito que os projetos desenvolvidos por 
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alunos dos núcleos e centros e alunos da capital usando fontes de informação do 

interior podem gerar muita informação interessante e melhorias pra essa população. 

(Entrevistado X) 

 

 

3.1.6 Fixar o cidadão na sua cidade de origem e qualificado 

 
...e isso ia gerar aquele pai tirar de onde não tinha pra mandar o seu filho pra vir pra 

Manaus e era uma realidade grande, quando vamos fazer a entrega de grau do próprio 

pai que vai com toda vontade nos cumprimentar com a mão com calos e dizer 

OBRIGADO, porque com a universidade lá o filho dele não precisou ir pra Manaus e 

ele não o perdeu, porque esse era o medo. (Entrevistado IX) 

  

Durante muito tempo, qualquer jovem que desejasse dar prosseguimento aos seus estudos após 

concluído o ensino médio, entrando para um curso superior, tinha como alternativa migrar para 

a capital amazonense que, por força de certas circunstâncias históricas e econômicas, 

concentrou durante décadas, os benefícios gerados pelo processo econômico regional. A 

Universidade do Estado do Amazonas se insere, a partir de 2001 neste contexto e busca corrigir 

esta injustiça possibilitando o acesso dos estudantes do interior ao ensino universitário. Com 

isso, os jovens conquistaram a oportunidade de dar continuidade dos estudos sem precisar se 

ausentar da sua cidade. O resultado disso é o enriquecimento do patrimônio cultural das cidades 

e núcleos beneficiados com a presença de centros de ensino superior, contribuindo assim com 

o enriquecimento acadêmico desses municípios. 

  

Os entrevistados IV, VIII, XI, III, V e VI concordam com a afirmativa de que a universidade 

está sendo fundamental neste tema de criar oportunidade para o jovem se fixar no seu município 

de origem com qualificação. O entrevistado VI faz uma comparação com o tema da ‘logística 

reversa’ sobre o processo da universidade se deslocar para o interior. Segundo ele, ao fazer isso 

ela cria de fato uma oportunidade sustentável: “Não há dúvida nenhuma nisso. Esse paradigma 

é modificado a partir da presença da universidade e uma coisa interessante, os que estão na sede 

têm fácil acesso à universidade”, diz o entrevistado IV. O entrevistado XI completa afirmando 

que “ao formar alunos no interior, ela permite que fique próximo da família, mas também 

atender demandas do próprio local”. 

  

O entrevistado III afirma que na sua cidade a principal prioridade que é formar professores, e 
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100% dos professores que estão hoje nas redes municipais, estaduais e também nas particulares 

são alunos oriundos da Universidade. Já o entrevistado V diz que: “...não vejo, não ouço, não 

leio e não acompanho casos em que alunos saíram do município pra vir pra Manaus porque não 

tinham oportunidades”. Mas ressalta que há uma necessidade de mais investimentos nos 

municípios por conta dos poderes públicos municipais e estaduais. 

  

 Por outro lado, afirmam os entrevistados V e VIII, este processo tem todas as combinações 

possíveis para análise, e abre um paradigma ainda maior, pois os estudantes podem utilizar uma 

outra dinâmica após receber a sua certificação. É possível ficar em sua localidade, vir pra 

Manaus ou sair pro Brasil ou pro mundo. Essa dinâmica é muito forte, você tem espalhados ao 

longo do estado do Amazonas e logicamente do resto do Brasil e interior, gente que é formada 

aqui e vai embora, como por exemplo, alguns alunos das primeiras turmas de engenharia que 

foram embora, tem gente na Suécia, Noruega, então isso é uma perda pra gente, afinal as 

pessoas foram embora como a dinâmica da vida o é.  

  

O entrevistado II ressalta para o fato de ser complicado se fazer uma relação causa-efeito neste 

caso, pois existe uma dificuldade de você realmente conseguir ver e medir o efeito, e dizer que 

isso é realmente pela ação da universidade. Porque às vezes é um conjunto de fatores. Talvez 

uma análise de correlação de indicadores onde pudesse ver o mapeamento em locais onde tem 

centros da universidade e onde não tem, e ver se existe uma variação de mudanças na taxa de 

crescimento, aí seria mais empírico.  

  

Uma estratégia utilizada pela universidade e que ajuda neste processo de fixação do formando 

na sua terra natal são os cursos de oferta especial que são oferecidos nos municípios com uma 

ou duas turmas, ‘navegam’ por quase todos os municípios e retornam após um tempo a este 

município.  

 

A universidade procura estabelecer ferramentas e oferecer cursos que beneficiem a 

vocação econômica da localidade. Com isso, é importante para o município uma política de 

educação por meio da fixação dessas pessoas. Os entrevistados VIII, III e IX dizem que, se os 

cursos estiverem de acordo com as políticas para aquela localidade, “o ‘caboclo’ vai ficar lá, da 

mesma forma que fica aqui”. Foi citado o exemplo dos cursos de produção pesqueira, 

enfermagem e turismo. O entrevistado III cita que, na sua cidade, “...alguns desses alunos já 

saíram pra lá e estão fazendo mestrado, e outros criaram pequenos empreendimentos nas suas 
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próprias localidades rurais para receber turistas. Porque Maués tem isso, e tem outros, como 

tenho 3 alunos que estão hoje trabalhando com Consultoria na área desses empreendimentos e 

dando consultoria num grande projeto que está acontecendo lá que é o PROSAC, como fosse 

um PROSAMIM, fazendo avaliação de impactos ambientais.” “...E você vê que pra eles aquilo 

era um sonho, na Enfermagem por exemplo, o filho enfermeiro que não precisou sair de lá 

porque jamais voltam por várias vezes. Ou vem e não terminam o curso, se perdem e se 

deslumbram com coisas alheias ao estudo. E ainda sim esse número era reduzido e os demais 

ficariam fadados a ficar ali, no trabalho agrícola, pesqueiro e comercial”, cita o entrevistado IX.  

  

Existe a situação dos alunos do interior que, pelo sistema de cotas, vem estudar em Manaus 

fazendo cursos que não são oferecidos na sua região. Há uma preocupação grande da 

universidade, principalmente na área de saúde, com a fixação do profissional formado nos 

municípios do interior do estado. Por esta razão, existe uma lei no estado em que os alunos, a 

partir de 2015, teriam que voltar e ficar pelo menos por 1 ano no município de origem. Os 

alunos dos municípios do interior do estado que ingressarem nos cursos de saúde pelo sistema 

de cotas na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) deverão voltar ao município para 

prestar um ano de atendimento nas equipes do programa Saúde da Família na modalidade 

ensino em serviço. O objetivo é justamente esse, de que eles sejam de lá e depois retornem para 

lá. Esse é outro lado social abordado pela Universidade. No sistema de cotas serão destinadas 

160 vagas, sendo 60 para Medicina, 50 para Enfermagem e 50 para Odontologia, que 

corresponde a 50% do total de vagas disponibilizadas para a área de saúde. 

 

Ainda não foram fechados todos os convênios, o estado fez a lei e precisa garantir o custeio do 

aluno. A lei diz que o aluno tem que ficar pelo menos 1 ano custeado e depois se resolve, se 

isso for finalizado de fato e a secretaria de saúde conseguir isso, pelo menos 1 ano de emprego, 

imagine o ganho social pra comunidade. Esse novo sistema garantirá a presença de profissionais 

qualificados nos municípios, hoje carente de médicos. “Ao se formar, o médico retornará ao 

seu município para atuar durante um ano como forma de retribuir”. Afirmam os entrevistados 

XI e I.  

  

Esta lei estadual no momento está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal por ter sido 

considerada ilegal: “...as pessoas não entendem as especificidades do Amazonas e entendem 

que o aluno precisa concorrer como qualquer outro sem entender os fatores, não conhecem. 

Está lá pro julgamento final e estamos brigando até agora. Dizem que todos os estados tem 
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interiores, mas querer comparar o interior um aluno de Itu em São Paulo com um aluno de Santo 

Antônio do Içá, não tem comparação econômica, social. Não tem como. Se a universidade 

perder as cotas, vai ser uma perda social sem tamanho pra região”, argumenta o entrevistado 

IX. 

 

 

3.1.7 A procura pela melhora dos indicadores sociais dos municípios 

 
É preciso entender uma coisa que é fundamental, a universidade corresponde a uma 

coisa, um motor econômico muito grande no interior, porque ela tem um conjunto de 

professores e uma instituição administrativa funcionando de domingo a domingo. Isso 

gera uma folha de pagamento para o município. Acima do que convencionalmente as 

pessoas recebem e gera desenvolvimento de projetos e pesquisa que envolvem 

financiamento público na sua grande maioria. (Entrevistado IV) 

 

Como descrito na frase acima, é possível perceber um dos diversos pontos de importância da 

universidade para o desenvolvimento dos municípios do interior do estado. A educação e 

pesquisa são pontos centrais para que qualquer município se desenvolva, afinal, é a partir dela 

que as inovações e melhorias acontecem. 

 

A Tabela 5 mostra o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2000 e 2010 dos municípios 

onde existem os centros de estudos superiores da Universidade do Estado do Amazonas, que 

são os locais onde existem as unidades acadêmicas da UEA de forma permanente, ou seja, com 

prédios próprios e com a oferta de cursos regulares. 

 

Tabela 5 – Índice de desenvolvimento humano de 2000 e 2010 dos municípios 

  
Fonte: Atlas Brasil (2013) 

  

Educação Longevidade Renda Geral Educação Longevidade Renda Geral
Itacoatiara (AM) 0,293 0,741 0,544 0,491 0,534 0,811 0,618 0,644
Lábrea (AM) 0,183 0,688 0,456 0,386 0,374 0,744 0,538 0,531
Parintins (AM) 0,327 0,705 0,504 0,488 0,605 0,800 0,589 0,658
São Gabriel da Cachoeira (AM) 0,285 0,727 0,528 0,478 0,476 0,777 0,61 0,609
Tabatinga (AM) 0,254 0,718 0,571 0,47 0,505 0,769 0,602 0,616
Tefé (AM) 0,221 0,701 0,544 0,438 0,511 0,801 0,637 0,639

Município
2000 2010

IDH - 2000/2010
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Observa-se uma evolução no IDH dos municípios neste período de 10 (dez) anos, entre 2000 e 

2010, que correspondem à primeira década de funcionamento da Universidade do Estado do 

Amazonas. Esta evolução foi em média de 34,65% entre os seis municípios, com destaque para 

o Município de Tefé, que teve o maior crescimento com 45,89%.  

  

Nota-se também que entre os itens que compõe o cálculo do IDH (Educação, Longevidade e 

Renda) o que obteve a maior média de crescimento foi o da educação com o percentual médio 

de 94,78% de crescimento contra 9,88% da longevidade e 14,42% da renda, com destaque 

novamente para o município de Tefé que obteve o maior índice de crescimento em educação 

com 131,22%. 

 

A educação é responsável por desenvolver o capital humano, e o capital humano é o pontapé 

inicial para qualquer inovação. Por sua vez, as inovações são responsáveis pelo aumento do 

desenvolvimento econômico e social, oriundas de pesquisas e da formação de profissionais. As 

pesquisas realizadas nas universidades são responsáveis por grande parte dessas inovações, e a 

UEA é a universidade que está presente no interior, responsável em grande parte pela melhora 

do capital humano do interior, o que outras universidade ainda não fazem por diversos motivos. 

Conforme o entrevistado X: “a presença da universidade e de cursos de ensino superior nessas 

regiões, tanto as mais próximas quanto as mais afastadas a UEA tem difusão bem grande no 

interior do estado e gera uma circulação diferente na cidade, uma movimentação maior, mais 

pessoas indo e vindo, uma qualificação de mão de obra no município e acredito que isso tenha 

sido muito positivo pros municípios sim, tanto na qualidade na formação das pessoas que 

residem lá quanto, que talvez não tivessem oportunidade de fazer um ensino superior ou um 

número muito restrito porque não teriam condições de sair da região, quanto também pra 

pessoas que vão pra lá e tenham a necessidade de se aprofundar em alguma coisa que já fizeram, 

a universidade atende demandas específicas em algumas regiões atendendo com cursos 

específicos e qualificação específica e que fortalece algo que seria um ponto forte do município 

ou da região, qualificando ainda mais a mão de obra, então acredito que a presença da 

universidade e a difusão da UEA nos municípios seja muito positiva pra população em si da 

região, não só pra pensarmos na pesquisa e nas outras coisas, mas como resultado real pra 

população local” . 

 

Um exemplo descrito pelo entrevistado I, é o de uma visita de um político realizada em um 

município do alto Juruá. No momento da visita, esse político foi acometido por uma dor de 
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dente, contudo, havia somente um dentista naquele município carente. Após ter resolvido, o 

político perguntou ao profissional de que lugar ele era, e o dentista respondeu que era originário 

do próprio município, formado pela UEA e que havia retornado para o seu município de origem 

para abrir seu consultório naquele local.  

 

Esse exemplo demonstra um dos benefícios e meios de aumentar os indicadores sociais dos 

municípios do interior. O dentista em questão havia se deslocado do seu município para realizar 

o curso e a posteriori havia retornado, o que não é uma realidade possível para todos os 

moradores, se fosse possível que a maioria dos moradores. Se tal oportunidade fosse acessível 

à maioria dos moradores, haveria um incremento nos níveis de bem-estar da população, com 

maior disponibilidade de profissionais de várias áreas, com a formação de novos médicos para 

cuidar da saúde dos moradores, a formação de novos engenheiros que poderiam melhorar a 

infraestrutura dos municípios e novos administradores, contadores e economistas que poderiam 

gerir as contas dos municípios para que tudo ocorresse da melhor forma possível e com melhor 

eficiência. Sem dúvidas, os indicadores sociais seriam melhorados ao longo do tempo. 

 

De acordo com o Entrevistado VII: “...quando olhamos nesse horizonte de 5 anos, 10 anos a 

gente sai de 0,491 pra 0,644, se você avaliar, pega Manaus antes do surgimento da UEA era de 

.6 e fomos pra 0,727. Quando se compara com Parintins, hoje ela já tem o IDH de Manaus a 10 

anos atrás, até superior a Manaus. Então o impacto foi extraordinário, e olha o detalhe da renda 

per capita, você sai de 0,235 pra 0,373 em Itacoatiara,(...) isso sem falar ainda na ajuda e no 

auxílio que a universidade dá e aí a gente também está fazendo sempre uma reflexão, que há 

muito questionamento pra nós pra não irmos para aquele aspecto de algo muito voltado pra 

filantropia, mas no interior a carência é tão grande que tem aluno que vai pra universidade por 

conta do auxílio de R$ 200,00 e pela alimentação que ele vai ter, então a UEA está fazendo 

também o preenchimento de uma lacuna que seria do estado no meu ponto de vista, mas como 

ela faz parte ainda sim desse contexto, não deixa de ser um braço do estado que está agindo e 

atendendo isso”. 

 

Além da melhoria em áreas já conhecidas atualmente nesses municípios, a educação também é 

precursora da inovação, muitas pesquisas realizadas nas universidades dão origem a 

descobertas inovadoras que podem ajudar a desenvolver os municípios em questão. Uma das 

provas dessa capacidade de inovação foi dada pelo Entrevistado VI, que relata o aparecimento 

de diversos empreendimentos antes inexistentes no seu município. Ele cita como exemplo um 
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rapaz que trabalha com agroecologia, possui uma fábrica de adubos e começou a trabalhar com 

hortas sustentáveis. Também comenta sobre a melhora na atividade de pesca, pois no município 

se encontra um professor que estuda diretamente essa atividade.  

 

Na parte de inovação o município também possui diversos laboratórios que estudam fungos 

originários da Amazônia. Segundo o Entrevistado VI: “A Amazônia é muito rica em fungos, 

temos laboratórios desse tipo de estudo onde se descobrem essas potencialidades, não só dos 

comestíveis como os cogumelos como também fungos capazes de deteriorar o lixo mais rápido 

e são tecnologias na linha da microremediação que é uma maneira de você degradar o lixo com 

maior velocidade de uma forma orgânica, ao invés de usar um solvente químico, utilizar algo 

orgânico e a Amazônia tem esse potencial já nela, tanto que a floresta tem seu equilíbrio porque 

os biodecompositores atuam para preservar a floresta na sua forma primordial. Os estudos que 

acontecem por lá também trazem esse diferencial”.  

 

O que foi exposto pelo entrevistado corrobora a ideia de aumento do bem-estar geral e evolução 

do interior, pois, se concluídos, esses estudos trazem um novo viés para os municípios com 

aquelas potencialidades e trazem uma nova geração de renda e novos meios não prejudiciais 

para o meio ambiente e também não prejudiciais à saúde dos moradores, afinal degradar o lixo 

de maneira orgânica sem a utilização de produto químicos fortes é algo que, atualmente, está 

em pauta e está atraindo bastante atenção. A atração de investimentos e novos profissionais 

relacionados a essa área de pesquisa é muito grande, e esses investimentos geram renda e mais 

conhecimento, fatores decisivos para os indicadores sociais. 

 

Apesar de tudo o que foi descrito, é necessário adaptar os cursos ao local no qual ele será 

ofertado, afinal o objetivo é levar o desenvolvimento e aumento dos indicadores sociais, então 

os cursos ofertados necessitam ser pensados. Simplesmente ofertar um curso que, de certa 

maneira, não levaria a um benefício tão grande é contraprodutivo. Ou seja, a UEA tem sido 

efetiva na melhora dos indicadores de diversos municípios do interior, porém, não basta que os 

cursos sejam ofertados de qualquer maneira. É necessário que ocorra um planejamento 

apropriado para o local; caso isso não ocorra, é possível que os profissionais sejam mal 

aproveitados ou fiquem deslocados de suas áreas específicas, não contribuindo da melhor forma 

possível para o município e seus indicadores. 
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3.1.8 O papel social, político e econômico da Universidade  

 
A Universidade é uma organização com um potencial científico e humano grande, tem 

a possibilidade e a obrigação de ser um poderoso instrumento para o impulso e o 

desenvolvimento econômico, cultural, social e político. É com esse propósito que a 

UEA se apresenta e se estrutura para cumprir a sua missão (Entrevistado I). 

 

 Todas as universidades públicas precisam manter-se em permanente diálogo com a sociedade, 

pois os resultados das suas ações são reinvestidos no aprimoramento dos serviços oferecidos à 

população, afinal o cliente da universidade pública é a coletividade. O estado do Amazonas 

possui uma dimensão territorial continental com uma concentração urbana que provoca uma 

desigualdade social enorme. Ademais vivem na região cerca de 140 mil índios, que representam 

80% do contingente indígena do país. Para vencer as desigualdades e crescer econômica e 

socialmente, é necessário fortalecer a educação do cidadão do interior do estado. A criação da 

UEA foi um decisivo passo para o Amazonas, pois seu objetivo principal foi o de prover ao 

estudante do interior, a possibilidade de acesso ao estudo em nível superior e com isso ter uma 

visão moderna do mundo que pensa o desenvolvimento sustentável como meio possível para 

alcançar a qualidade de vida.  

   

O papel social e econômico de uma universidade em uma coletividade sugere uma demanda 

legítima por novos profissionais que exigem novos conhecimentos, saberes, competências e 

ideais. A universidade, por ser o local onde acontece a produção do conhecimento científico, 

vem desenvolvendo com maior flexibilidade e abrangência cursos e programas de ensino de 

graduação, de ensino de pós-graduação, de pesquisa e de extensão voltados para a necessária 

intervenção social. Neste sentido, a Universidade do Estado do Amazonas quer se inserir e 

consolidar-se como um suporte do Estado a serviço do bem-estar coletivo. 

  

Os entrevistados X e IV corroboram com este pensamento quando afirmam que mesmo sendo 

a universidade muito jovem ainda, sendo que existe há 18 anos, já vem desempenhando muito 

bem o seu papel social junto à coletividade quando propicia essa possibilidade à população de 

se graduar, fazer cursos de extensão, cursos de pós-graduação, realizar uma educação 

continuada, mesmo com essas dificuldades que temos geográficas e tecnológicas. Continuam 

os entrevistados: “Com a formação de recursos humanos, continuam os entrevistados, a 

universidade a universidade passa a ter os técnicos e especialistas de alto nível com doutorado 
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e mestrado. Quando a sociedade precisa de um referencial em determinada área ela vai a 

academia, e a academia possibilita a participação desses professores nos diversos movimentos, 

discussões e atuações como consultores, o próprio município se utiliza desses profissionais”. 

  

As afirmativas dos entrevistados X e IV sobre o papel que vem desempenhando a universidade 

do estado no contexto social, político e econômico é enfatizado por Cocco, Nunes e Santos 

(2008) quando afirmam ser o modelo universitário democratizado como um dos responsáveis 

pela transformação social e agente no combate às desigualdades tão frequentes nos interiores 

dos Estados.  

  

Ainda segundo os entrevistados X e IV, em relação à formação de políticas públicas, há o debate 

e a presença de professores e o conjunto de alunos. Há assento da universidade em todos os 

conselhos, desde o de saúde até o da área de educação de pessoas com deficiência. Ou seja, a 

academia deve estar vinculada a todas as ações, e, no caso de Parintins há participação 

obrigatória de profissionais da universidade em ações e conselhos junto aos organismos 

municipais, estaduais e federais, ou seja, a UEA tem uma presença muito firme no interior. Não 

só em Parintins, mas em todos os interiores, a sociedade cobra esse papel dessa instituição, e 

essa sinergia é constante. 

   

Segundo o entrevistado I, mesmo sendo uma ‘adolescente’ hoje no interior do estado, a 

universidade tem representações em todas as calhas dos rios, todos os rios da nossa região estão 

contemplados com uma unidade de nossa Universidade. “É um trabalho no qual somos 

desbravadores nesse mundo que é o estado do Amazonas, e em 18 anos estamos em 25 unidades 

da universidade e a intenção é expandir cada vez mais”.  

  

Os entrevistados II e IX chamam a atenção para a transformação que acontece com os alunos 

que chegam à UEA e o orgulho que eles têm de conquistarem uma formação superior. O 

entrevistado II chama isso de ‘empoderamento’ social por estar inserido num contexto 

diferenciado. Trata-se de um agente social diferente, ele não é mais aquele que saiu do ensino 

médio. O discurso dele mudou, as demandas dele mudou, a visão crítica mudou. Ninguém 

deseja o que não vê e não sabe que existe. É observada também a transformação social é feita 

por meio da universidade quando se sabe que de 5 a 7% da população acessa o ensino superior, 

um pouco mais talvez considerando particulares. 
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 Outra relação social acontece, por exemplo, quando foi inaugurado, em Tabatinga, o núcleo de 

práticas jurídicas, eles já tinham uma lista de espera de mais de 1200 processos pra atender, 

desafogando assim o ministério público que tem uma demanda mensal de 4.000 processos ou 

mais, e atendem todas as comunidades vizinhas que não constam com sistema jurídico. 

   

Ainda existe um outro papel da universidade junto à sociedade municipal que é a capacidade 

de mexer com a possibilidade de sonhar das pessoas, afirmam os entrevistados IX e IV. 

Afirmam que, com toda certeza, apesar de não haver estudos empíricos sobre isso, os índices 

de criminalidade, suicídios, dependência química, alcoolismo reduziram nos municípios. A 

universidade muda a vida das pessoas no interior, ela cria uma barreira de enfrentamento a isso 

porque a cada estudante que você bota na universidade você está tirando pessoas que poderiam 

estar na criminalidade, então essas oportunidades abrem muitas perspectivas de vida de 

mudança de vida. “Quando se vai pra Tefé e se depara com um aluno que sai todo dia de 

segunda a sábado às 4 da manhã pra assistir aula às 8, vemos como a universidade faz as pessoas 

acreditarem na mudança”.  

  

Dentro do contexto econômico, o papel da universidade nos municípios vai desde a sua 

instalação com os centros superiores de ensino, pois a sua entrada já influencia economicamente 

o mercado e passa pela oferta dos diversos cursos com a formação de mão de obra qualificada 

pela universidade. O entrevistado XI cita o exemplo do município de Boca do Acre que foi um 

dos primeiros núcleos construídos, pioneiros lá na região próxima de Rio Branco, a 

universidade não pode ofertar os cursos que eles gostariam de fazer, como engenharia ou 

veterinária. Mesmo assim, outros cursos foram ofertados, e os alunos puderam mudar suas 

realidades, através de cursos itinerantes e curso de Pesca, o que contribuiu tanto do ponto de 

vista social e econômico, político da cidade. “Ninguém lá cultivava peixes lá, ninguém criava 

e não tinha um criadouro, e a partir deste curso passou a ter, claro que pra economia local é 

pouco, porque lá é uma região de gado de corte”. 

  

Segundo o entrevistado IV em Parintins há o projeto do NETAM, um núcleo de apoio e 

tecnologia, geografia e políticas sociais. Ele assessora todas as organizações sociais que estejam 

incumbidas de algum arranjo produtivo ligado à sustentabilidade, a floresta e aos saberes 

tradicionais dos povos da Amazônia. “E aí tem os construtores de pequenas embarcações navais 

tem seu abrigo na universidade, produtores de móveis tem abrigo na universidade, porque tem 
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uma relação muito próxima geralmente com o professor que desenvolve a pesquisa e o professor 

não é ele, é a instituição que dá essa guarida”. 

  

Os entrevistados II, IX e VIII dizem que, no âmbito econômico, em um centro de estudos 

superiores, em municípios com mais de cem mil habitantes, a universidade gira em torno de 1 

milhão de reais em cada um deles, cada unidade deixa para o município: luz, água, telefonia, 

internet, passagens, refeições, bolsas de estudo etc. tudo isso são ganhos econômicos e os pontos 

importantes da economia local movimentados. Está começando um processo de levar as 

empresas juniores para o interior, mas independente disso os alunos que fazem os cursos 

principalmente tecnólogos, viraram empreendedores. O entrevistado IX afirma que a relação 

social e econômica está interligada: “... o impacto é igual. Tenho aluno que vive com uma bolsa 

de 400 reais, ele declara isso. E se não fosse isso, sem a bolsa ele não viveria vindo de uma 

família com renda de um salário mínimo. Esse complemento muda e melhora, mas ele acredita 

que aqueles 400 vai aumentar depois de 4 ou 5 anos e vai aumentar seu poder de compra. 

Alguém pode dizer que uma bolsa de 400 reais não é nada, mas pra aquele estudante, é. Veste, 

calça, paga Xerox. Às vezes ainda tira 100 e o resto vai pra família. É econômico e social”.  

 

No contexto político o entrevistado II afirma que já é perceptível a diferença no discurso: “já 

encontro uma ambiência da sociedade como ente de controle social do executivo e do legislativo 

da localidade, já é diferente. Você chegava para das palestras, pra qualquer debate, você tinha 

uma plateia, hoje você tem outra. Uma outra coisa citada foi o ‘formar para formar’ o quanto 

que isto contribuiu para formar melhor este aluno. De preparar pessoas para formar pessoas, 

pois se eu quebrar esse ciclo vicioso que hoje é vicioso, que é se eu não formar bem os 

licenciados, eu não vou ter bem uma futura geração. (...) As vezes há uma dificuldade da gente 

explicar que uma sociedade não vai evoluir se ela não formar bem seu professor, não é uma 

questão só de defesa de classe, não é um movimento somente, é de fato que sem isso não tem 

jeito”. 

 

3.1.9 O processo de escolha dos cursos 

 
“Em dada ocasião, um conselheiro do Tribunal de Contas: ‘Então a UEA é uma 

universidade itinerante?’. Sim, a UEA é uma Universidade itinerante, pois só assim 

ela consegue mesmo não tendo uma estrutura física atingir os 61 municípios como já 

o fez. É assim que funciona” (Entrevistado I). 
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A Universidade do Estado do Amazonas é um daqueles casos em que a necessidade faz o 

Homem. A grande questão é como atingir todos os municípios de um estado com dimensões 

que superam as de vários países, onde a principal forma de transporte é a hidroviária, com 

chuvas 6 meses por ano e rios que desafiam os melhores navegadores. A resposta encontrada 

pela universidade foi um tanto engenhosa, uma universidade itinerante. 

 

A formação dos cursos nos interiores do estado se apresentam de forma bastante singular e 

orgânica. De acordo com o entrevistado IV, a escolha dos cursos se deu a princípio para atender 

uma necessidade quase emergencial, a de formar professores para as entidades básicas de ensino 

dos municípios. Até a entrada da UEA havia poucos professores com ensino superior no estado. 

Posteriormente, outros cursos dedicados à formação de profissionais ligados à matriz 

econômica dos municípios foram sendo criados, tais como Agroecologia, Ciência Política, 

Economia e Turismo.  

 

A formação de cursos permanentes na capital e nos centros visa atender uma demanda constante 

por novos profissionais nas diversas áreas da sociedade; os cursos de caráter especial 

apresentam, contudo, uma realidade bastante singular, a de suprir as necessidades ou anseios 

mais imediatos de uma município. Os Entrevistados I; IV; II; III; IX colaboram com a máxima 

de que a UEA é uma universidade preocupada com as urgências e potencialidades dos 

municípios e que possui foco nessas proposituras.  

 
Ela cumpre com eficácia porque os cursos que chegam no município é um curso que 

é demandado pelo próprio município, a partir de uma pesquisa com as secretarias de 

produção, educação; das necessidades do município em determinada formação. E são 

esses requerimentos que vêm a partir da Câmara Municipal, vem dos associados, do 

próprio prefeito que se interessa em levar curso superior, e essas demandas chegam 

na universidade, na UEA, e na UEA junto a essas pessoas irão ver qual é a demanda 

e quais os recursos (Entrevistado II). 

 

O que o entrevistado II afirma corrobora Nascimento e Helal (2015) quando estes destacam a 

importância da participação popular nas interiorizações porque conhecem as áreas que mais 

necessitam de melhorias, e cursos que precisam ser prioridade oferta para atender às 

problemáticas locais. 
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A instituição trabalha para o fortalecimento da educação superior, criando mecanismo que 

atendam aos anseios sociais, políticos e históricos das populações nos diferentes municípios, 

porém há limitações significativas, seguindo a premissa de escassez de recursos. Frente a isso, 

a universidade inova buscando na tecnologia o necessário para garantir educação superior no 

estado do Amazonas.  

 
Exatamente, e eu defendo um pouco essa forma que hoje a universidade vem fazendo 

no sentido da criação desses cursos especiais. Imagina se eu fosse botar esse curso de 

Medicina que seria no município, daqui a 10, 15 anos. Acho que essa coisa de mesclar, 

se faz um diagnóstico, uma projeção de 5 anos das necessidades e das potencialidades, 

das necessidades imediatas e das potencialidades, com relação a formação do 

município. A gente acaba esbarrando, a gente tem 2 universidades, a gente tem a 

universidade que trabalha com os cursos especiais e tem a universidade que trabalha 

com os cursos regulares que estão consolidados nas suas escolas e nos seus centros. 

(Entrevistado III) 

 

O tamanho da população dos municípios do Amazonas é apontado como umas das dos motivos 

para a adoção do modelo de oferta especial, pois a grande parte desses municípios possuem 

uma quantidade limitada de população em sua sede, muitos deles vivem na base do 

extrativismo, pesca e pequenas plantações. O Entrevistado VIII dá suporte a esse raciocínio 

quando fala: “Então como a gente vai oferecer cursos específicos regulares pra uma quantidade 

de população pequena se pensar em Manaus e com todos os desafios logísticos do negócio, 

então o desafio é exatamente esse”. 

 

Das principais dificuldades apontadas pelo Entrevistados, podemos citar a dificuldade de 

constituir cursos que dependem de laboratórios ou de atividades práticas, e citam ainda que os 

custo é muito alto O entrevistado IX explica: “Os laboratórios que se precisa de um curso não 

regular é difícil. Os cursos na área de saúde em um modo geral são muito caros, porque precisam 

de laboratórios muito caros e quando o conselho de educação vem reconhecer esses cursos ele 

quer a mesma estrutura de Manaus, então preciso de bibliotecas, livros e laboratórios, tudo pra 

apresentar no mesmo formato e não se leva em consideração as especificidades de cada local e 

nem o aluno leva, pois ele passa no vestibular e quer livro na biblioteca, ele quer laboratório 

funcionando e é direito dele, e se não temos como oferecer, é melhor que não faça”. 
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O processo de escolha dos cursos e municípios obedece a critérios e estratégia da Universidade. 

Importante fator necessário para o bom desenvolvimento do processo de escolha é a separação 

entre as entidades que escolhe os cursos e o poder público local. O Entrevistado VI explica: “A 

nossa relação com a comunidade é bastante direta sem a interferência do poder público 

municipal nessa questão, a gente consegue abrir esse diálogo. Fizemos audiência pública pela 

questão desses cursos e nos deu uma lotação total, a universidade ficou com sua capacidade 

máxima e a sociedade entende esse diálogo, e isso começou muito do período que estou quando 

fizemos o levante pra engenharia civil. Conseguimos o apoio da comunidade nessas audiências 

públicas”. O entrevistado V complementa a ideia ao afirmar: “O processo em termos de linha 

de processo é razoavelmente simples, mas ele tem um trâmite muito bem acompanhado, ele 

parte da demanda do municipal ou do executivo e da câmara de vereadores dentro da 

necessidade, não é o reitor. Geralmente vêm as demandas por ofício e elas passam a ser 

analisadas para o gabinete do governador para então ser ofertada. Mas dentro da proporção. 

Porque assim, ‘o vereador tal quer que faça um curso que a filha dele quer’, não! A coisa tem 

que vir de uma demanda municipal”.  

 

A UEA se apresenta como uma forte impulsionadora de desenvolvimento, aplicando o processo 

de escolha para atingir objetivos econômicos, educacionais e sociais. Tal lógica exposta tem 

fundamento na fala do Entrevistado III: “Isso quando não tem os programas. A UEA, ela se 

divide e busca dar conta porque ela foi criada pra isso, agora eu acho que a gente precisa 

realmente, a gente hoje tem condições de uma forma mais madura repensar esses cursos 

trabalhando sobretudo isso que o senhor falou que são as cadeias produtivas daquele lugar. Não 

só do ponto de vista da produção, mas do desenvolvimento humano e social”.  

 

 

3.2 As políticas públicas de interiorização da UEA nos municípios à luz da inclusão social  

 

A universidade do Estado do Amazonas foi criada com o objetivo de oportunizar o acesso dos 

estudantes do interior amazonense à educação superior, com a missão de promover o 

desenvolvimento do estado, capacitando e formando pessoas que possam atuar no sistema 

produtivo, na gestão pública, na geração de novas tecnologias e na valorização do patrimônio.  

 

O processo de interiorização da educação superior feito pela Universidade do Estado foi 

idealizado com o compromisso de atender a complexa realidade do Amazonas, direcionando 
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suas atenções para as necessidades da inclusão do homem da região no contexto econômico e 

social em que ele está situado. Sendo assim, nesta categoria final, iremos analisar as políticas 

públicas utilizadas pela UEA no processo de interiorização do ensino à luz da inclusão social 

conforme o Quadro 6.  

 

Quadro 6: Processo de derivação da categoria final de conteúdo: analisar as políticas 

públicas de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas à luz da inclusão 

social e do desenvolvimento local 

Categorias iniciais Ideias-chave Categorias Finais 
§ Inclusão social pela 

educação – a educação que 
de fato liberta 

§ Os projetos de 
permanência do aluno na 
UEA 

§ Os serviços oferecidos 
pela UEA 

§ O processo formação de 
massa crítica 

§ A inclusão social é parte de 
grande importância na 
composição da UEA no estado, 
o próprio processo de 
interiorização da educação 
superior aplicada pela 
instituição visa incluir os 
municípios no interior a 
dinâmica da economia 
regional. 

§ A universidade tem esse papel 
de formar uma sociedade 
questionadora e com isso você 
passa a ter uma massa crítica 
atuando, questionando. 

§ Analisar as políticas públicas 
de interiorização da 
Universidade do Estado do 
Amazonas nos municípios 
amazonenses à luz da 
inclusão social e do 
desenvolvimento local 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.1 Inclusão social pela educação – a educação que de fato liberta 

 

 Uma questão recorrente atualmente é a responsabilidade social das organizações, a UEA que 

prima pela socialização do conhecimento sem distinção de raça, cor ou credo, não poderia 

deixar de lado tais temas. Então, a UEA busca estabelecer diretrizes na execução de projetos 

relativos à inclusão social, a qualidade, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Com 

o objetivo de oferecer igualdade de condições àqueles que desejam integrar o corpo discente da 

instituição, a UEA, desde o seu início, teve a preocupação de criar uma política de cotas que 

segue as determinações dispostas na Lei no. 2.894/2004. Suas regras são as seguintes, de uma 

forma geral: 

 

1) Cotas de vagas destinadas aos estudantes do Estado do Amazonas  

 

Oitenta por cento (80%) das vagas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas – 

UEA são destinadas a candidatos que: 
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a) comprovem haver cursado as três séries do ensino médio em instituições públicas ou 

privadas no estado do Amazonas; e 

b) não possuam curso superior completo ou não o estejam cursando em instituição pública de 

ensino. O restante das vagas (20%) será preenchido por candidatos que comprovem haver 

concluído o ensino médio ou equivalente em qualquer outro estado da federação ou no 

Distrito Federal. 

 

2) Cotas destinadas aos alunos de escolas públicas 

 

Dentre os 80% (oitenta por cento) das vagas dos cursos ministrados em Manaus destinadas para 

pessoas do estado, 60% (sessenta por cento) são reservadas a alunos que tenham cursado as três 

séries do ensino médio em escolas públicas, uma vez que o ensino público predomina nesses 

locais.  

 

3) Cotas destinadas aos alunos do interior 

  

Metade das vagas dos cursos da escola superior de ciências da saúde são reservadas para 

candidatos que comprovem haver cursado pelo menos 8 (oito) séries do ensino básico em 

municípios do interior do estado. 

 

4) Cotas destinadas às etnias indígenas  

 

A UEA reserva, desde 2005, vagas a candidatos pertencentes às etnias indígenas localizadas no 

estado do Amazonas. O percentual de vagas corresponde, no mínimo, ao percentual da 

população indígena na composição da população amazonense.  

 

A inclusão social é parte de grande importância na composição da UEA no estado, o próprio 

processo de interiorização da educação superior aplicada pela instituição visa incluir nos 

municípios do interior a dinâmica da economia regional. Para a Universidade do estado, não 

basta ofertar os cursos de ensino superior, mas agregar pessoas e incluí-las ao todo da sociedade. 
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Então nesse contexto a Universidade a partir de 2001 passa a ter um papel fundamental 

na qualificação dos recursos humanos, inicialmente em formação de professores e em 

anos subsequentes passou a ter cursos de bacharelado. Então isso tem um papel muito 

importante, porque as expectativas das pessoas mudaram, isso abre uma nova 

dimensão, uma concepção de que ‘Eu sou pobre e posso fazer uma Universidade 

pública’, isso não existia! Você estudava até o ensino médio, e depois fazia outro 

ensino médio, e depois fazia outro ensino médio... Porque era aquilo que existia... 

(Entrevistado IV)  

 

Este depoimento vem ao encontro do que cita Luck (2004) que a interiorização da Universidade 

é o único meio de muitos terem acesso à educação superior, e com essa estratégia a universidade 

consegue se consolidar como um dos principais meios de desenvolvimento econômico e Social 

   

O processo de inclusão social, segundo o Entrevistado IV, se mostra pela quebra de um 

paradigma, por um processo de expansão das possibilidades dadas aos jovens do interior. 

Segundo ele existiam somente cursos técnicos à disposição, que, quando saturados, perdiam 

sua real relevância no mercado daquela região. A composição dos jovens no interior do estado, 

usualmente filhos de membros da classe trabalhadora, possuíam pouca ou nenhuma perspectiva 

de possuir uma mudança de vida. A fala do entrevistado IV conclui esse processo: “Lá se vão 

mais de 18 anos, então a UEA, ela representa pra esse estado um acesso que não existia, uma 

política pública permanente de Educação Superior e ao mesmo tempo abriu-se a esperança de 

que você poderia com o nível superior concorrer a melhores empregos e isso muda a perspectiva 

comercial e local da economia”. 

  

A introdução de povos tradicionais aos quadros da UEA sempre foi desafiador, devido ao seu 

caráter complexo e por abarcar uma gama de barreiras, tais como a linguística, costumes, 

geográficas etc. O entrevistado I discorre um pouco sobre a presença da instituição na nossa 

região: “Nesse cenário também há a questão indígena que é muito particular em nossa região, 

já temos dois núcleos permanentes de formação indígena que é aqui em Manaus e no Alto Rio 

Negro em Tabatinga. Esse ano já irá se oferecer o primeiro curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena para aquela região do Alto Solimões. Ainda com a questão indígena, em Tabatinga há 

o curso de Agroecologia que é a agricultura familiar voltada para a comunidade indígena do 

Mariaçú 2 com ênfase na produção de farinha. Portanto há um leque de opções que se pode 

detalhar mapeando todos os cursos que já se realizou e que se pretende realizar voltados para 
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esse cenário. Voltando a afirmar que o foco inicial da universidade era 100% formação de 

docentes, mas a partir de 2010 vem se ampliando significativamente cada situação”. 

 

O processo de inclusão social das populações indígenas através dos cursos da UEA necessita 

de uma atenção especial, dadas as peculiaridades que se apresentam na narrativa do entrevistado 

V, que nos permite visualizar a preocupações da instituição com a inclusão desses jovens 

indígenas: “Então conseguimos, não queríamos levar esse curso pra unidade de Tabatinga, 

porque não queríamos tirar o estudante, o jovem índio de dentro de sua comunidade, porque 

dentro da cidade temos um problema sério de alcoolismo, temos uma taxa de suicídio dentro da 

comunidade indígena alta, que pode ser ao próprio alcoolismo”.  

 

A aplicação do modelo de inclusão da universidade pode se dar de diversas maneiras. Em 

muitas ocasiões, os indígenas não falam o português como também não são capazes de ler no 

idioma e possuem dificuldade de se relacionar com os outros colegas. Para isso, tem-se um 

monitor que traduz e auxilia o jovem indígena. O entrevistado IX consegue exemplificar com 

clareza o impacto dessa medida para a inclusão social dos indígenas: “Às vezes perguntamos a 

esse aluno porque ele não concorreu a uma vaga na casa do estudante e ele responde que foi 

por não entender o edital. Então, se não houver monitoria, ele vai ficando fora, quando vê essa 

população vira pedinte, usuária de drogas. Então a grande preocupação é romper barreiras pra 

que de fato esse aluno possa entrar e participar dos processos da universidade”. 

 

A inclusão social como um todo dos jovens no interior é significativa, o entrevistado II afirma 

que o modelo implantado pela UEA se efetivou não somente no imaginário, mas como uma 

referência positiva para a presença do estado nas localidades. Ele cita ainda: “Muitos lugares 

que nós vamos, as pessoas, os pais têm orgulho em dizer que ‘hoje meu filho pode estudar numa 

universidade estando aqui, o fator inclusão”. 

 

“Imagina um aluno de História, que tem aquela História do Ensino médio, algo factual. E então 

ele se depara com a compreensão do que de fato ocorreu e os processos pra aquilo. O aluno de 

Geografia, que vai discutir a geografia política e econômica, então que desenhos se faz nessas 

cabeças? Não é mais o mesmo indivíduo. Em casa ele inclusive inquieta os demais.” Para o 

entrevistado IX, a inclusão social dos jovens tem uma abrangência enorme na sociedade; ao 

educar, a UEA permite que o conhecimento seja difundido e expandido para dentro dos lares, 
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atingindo aqueles que nunca tiveram esse graus de acesso. Ocorre a formação de massa crítica 

que passa a questionar e pensar a própria sociedade de maneira distinta e segura.  

 

O entrevistado II introduz ainda um raciocínio que colabora com a ideia de que a inclusão social 

através da educação tem um potencial libertador. O entrevistado acredita que esse processo vai 

além do cunho assistencialista, ultrapassa as barreiras e garante aos jovens um futuro diferente. 

O entrevistado assinala ainda: “Nós como educadores e pessoas sabemos muito bem disso. Eu 

como pessoa, se não fosse a educação, eu não estaria aqui, eu não teria a vida que eu tenho, eu 

era periférica”. 

  

O entrevistado II explica que parte do processo de inclusão de jovens se constata por 

mecanismos que visam à permanência na instituição e que a UEA destina verbas para essa 

inclusão: “E então onde eu transponho isso para a UEA, pois ela é uma universidade que se 

preocupa na inclusão com o processo de permanência, pois, quando a gente compara, achando 

interessante para seu atual estudo e pesquisa, já que ele vem dentro de uma questão que é a 

administração financeira que é dizer o seguinte: ‘Quanto que a UEA investe do seu orçamento 

em seus projetos de permanência?’. Ela dá auxílio-aluguel ou casa do estudante, ela dá auxílio-

transporte, ela dá alimentação”. 

 

A fala do entrevistado IV nos permite visualizar o seu ponto de vista de que a instituição 

assumiu de fato a responsabilidade como instrumento de inclusão social. “Ela deu e está dando 

certo, ela tem muito a fazer, e ainda tem muito a proporcionar, e informações que tenho no meu 

estágio, eu vejo que os responsáveis por elaborar os editais estão preocupados com a demanda 

de cursos que vão pro interior, tem até pesquisa pra isso, não é feito por fazer, tem preocupação 

de tornar a universidade permanente lá e aqui, com o passar dos anos ela vai se renovando, deu 

certo e vai continuar dando certo”.  

 

O entrevistado IX apresenta a Universidade como uma possibilitadora de sonhos, que sua 

presença permite a diversos jovens darem grandes passos para o futuro: “Uma aluna me disse 

que aquilo era o sonho dela desde pequena, ser professora de História. Uma menina de 24 anos. 

E essa já me dizia querer ser doutora quando saísse de lá. Jamais vou esquecer disso, e hoje a 

universidade já tem programas de mestrado acessível pro interior, não chegamos em todos os 

centros mas chegamos em Tefé.”  
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3.2.2 Os projetos de permanência do aluno na UEA 

 

A permanência dos jovens nas universidades sempre foi um dos grandes dilemas. É muito 

comum adentrar em turmas finalistas e encontrar salas com ¼ dos alunos que iniciaram o curso, 

Esse fenômeno pode se desenvolver por diferentes maneiras, por motivos de desinteresse, notas 

ruins ou até mesmo trabalho. O processo de interiorização impõem dificuldades ainda maiores, 

nos municípios do estado onde grande parte das atividades são puramente braçais e pouco 

especializadas. 

 
Casa do estudante, por exemplo casa do universitário, restaurante universitário, 

auxílio-moradia, auxílio-transporte; fazem parte do programa de permanência que a 

universidade desenvolveu e desenvolve, para fortalecer esse processo de 

interiorização, deste aluno oriundo do interior do estado do Amazonas, esse sem 

dúvida é um ponto forte (Entrevistado XI). 

 

Historicamente a lógica que permeia o ensino superior no Brasil se baseia no deslocamento de 

pessoas de suas regiões para os centros universitários, e esse modelo criou um processo com 

distorções significativas, em que grande parte dos alunos era incapaz de se sustentar distante de 

sua localidade de origem. A UEA, porém, buscou modificar esse quadro ao implementar a casa 

do estudante.  

 

O entrevistado IV conta um pouco sobre a casa do estudante: “A casa do estudante sempre 

atendeu e ali tem histórias de estudantes que vieram com muita dificuldade e ali residiam e 

conseguiram, que era o que acontecia em Manaus no passado quando vinham os estudantes do 

interior e não tinham onde morar, moravam na casa do estudante e ali estudavam, e isso 

acontece já em Parintins numa dimensão de estudantes de toda essa região do baixo Amazonas. 

Até do estado do Pará” . 

 

O entrevistado XI informa que a casa do estudante faz parte de uma política nacional de 

permanência nas escolas e universidades que apoia os estudantes, tanto os cursos de graduação 

quanto os de pós-graduação fazem parte dessa política. Os recursos para essa política por via 

de regra vêm da própria universidade e compõem seu orçamento, mas ele destaca também que 

as desigualdades como um todo são prejudiciais; mesmo que o programa esteja em processo de 
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expansão nos últimos 20 anos ainda existem desafios a serem superados, o que deixa mais clara 

a necessidade de fortalecimento desses programas. 

  

Os principais impactados pelas políticas de permanência são os jovens de baixa renda, em 

especial aqueles que buscam as áreas de saúde. Devido ao alto custo com laboratórios e com 

itens de natureza específica, esses cursos se localizam apenas em grandes centros e na capital 

Manaus. O deslocamento desses jovens e seu retorno ao interior é parte do processo de 

interiorização da Universidade do Estado. A presença na casa do estudante é bastante 

concorrida, como conta o entrevistado XI: “Uma coisa que é importante de frisar é o processo 

de ingresso deste aluno na casa do estudante, ele é feito na universidade, e como temos demanda 

enorme, é feito via edital, publicado, e com antecedência é um rigoroso processo de seleção e 

sempre a demanda é maior do que a oferta em geral”.  

 

A Universidade do Estado não possui estrutura física para comportar todos os alunos que 

solicitam a estadia na casa do estudante, porém ela fornece outro programa de permanência, o 

auxílio-moradia. Conforme o entrevistado XI, o programa oferece bolsas de R$ 400,00 reais, 

que também são ofertadas nas unidades onde não há casa do estudante; ele cita ainda: “Na nossa 

experiência mesmo em Manaus, se junta 3 alunos e pagam 1 aluguel, mesmo na capital que é 

mais caro. É uma ajuda, sem dúvida que é importante pra ele”.  

 

O auxílio das prefeituras locais aos alunos é um mecanismo que pode ser um importante 

incentivador, uma vez que esse jovem universitário pode se deslocar para cursar e 

posteriormente retornar como um profissional e, mesmo que não retorne, pode fazer remessas 

de dinheiro a familiares. Os programas de auxílio são uma ferramenta poderosa no combate às 

desigualdades e disparidades de que sofrem os alunos do interior. Quando bem aplicados, 

adquirem na UEA um caráter humano, essencial para possibilitar desenvolvimento ao estado e 

seus municípios gerando posterior riqueza e capital intelectual para as futuras gerações. 

 

3.2.3 Os serviços oferecidos pela UEA  

 
Trabalhamos com extensão, e tem justamente esse papel de levar para a sociedade e 

especialmente construir com a sociedade sair com alternativas e respostas para essa 

sociedade, para sua transformação (Entrevistado XI).  
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Os projetos de extensão oferecidos pela Universidade têm como função integrar os alunos com 

a realidade dos municípios; além de mostrar essa realidade, tornam-se um meio de inserir os 

alunos em novos ambientes, como os da pesquisa e prepará-los para seguir para o mercado de 

trabalho que desejarem. Durante a semana de Ciência e Tecnologia, a UEA é a universidade 

que mais divulga a ciência e tecnologia no interior, levando assim, para o interior, a divulgação 

científica e mostrando o que é a ciência. O Entrevistado II demonstra isso com a sua fala: 

 

“Quando é semana, a UEA é a instituição de maior impacto de ciência e tecnologia no interior, 

que tem mais unidades no interior, e todas fazem as atividades da semana de C&T, e aquela 

sociedade que nunca ouviu falar em ciência e pensava que doutor era só aquele que era médico 

ou doutor advogado passa a entender mais ou menos o que é uma formação, passa a ter uma 

noção do que é essa tal de ciência que a gente tanto fala. Para a sociedade a ciência é a palavra 

da verdade, é a verdade, e a gente penetra nesse campo que era um campo hermético”.  

 

A UEA também oferece para a população diversos serviços para melhorar a qualidade de vida 

dos residentes. Em sua fala, o Entrevistado II expõe alguns dos serviços prestados: 

 

“Uma mais efetiva, os nossos núcleos de serviço à sociedade. Eu estou fazendo nossa carta de 

serviços agora, em abril comecei o levantamento de escuta das unidades para me dizerem e 

atender a legislação federal quais eram os serviços que nós oferecemos e é encantador, os 

serviços de cursos de língua, cursos de artes, habilidades artísticas que nós sabemos que muda 

muito o desenvolvimento do indivíduo e da criança, nós temos assistência jurídica, assistência 

odontológica especializada para pessoas portadoras de deficiência, nós temos libras, biblioteca 

adaptadas para pessoas cegas e livros adaptados. Então nós temos uma série de serviços que 

nós oferecemos que não estão computados”.  

 

“... Nossos núcleos de assistência pedagógica também tem essa parte social. Temos pré-

vestibulares; fui visitar um pré-vestibular de um professor de Geografia lá em Tabatinga que 

atua numa comunidade indígena do Umariaçu e ele faz pré-vestibular pros indígenas 

primeiramente entender o que é vestibular, SIS e pra dar a decodificação de alguns conteúdos 

que eles têm dificuldade em entender as perguntas e a forma de fazer a prova de vestibular, me 

encantei com o trabalho dele. Isso é uma ação social” (Entrevistado II).  
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No seu depoimento acima é demonstrada uma das atividades de extensão e ação social da UEA. 

Ao realizar esse tipo de ação, além de beneficiar os alunos com a experiência e vivência de 

campo, a Universidade beneficia a comunidade local, como no exemplo acima no qual um 

professor dá aula preparatória para o próprio vestibular da UEA. Tem-se aí um tipo de atividade 

de inclusão, pois as comunidades menos beneficiadas começam a ter oportunidades que antes 

eram exclusividade da população da capital ou dos que podiam ir para a capital para se preparar 

melhor.  

 

O acompanhamento das populações menos privilegiadas é um fator importante para o 

desenvolvimento geral do estado e dos municípios, afinal, se a população menos privilegiada 

começa a ter novas oportunidades antes não existentes elas podem aproveitar seus novos 

conhecimentos e novos meios de trabalhar para melhorar de maneira geral o município. 

 

O núcleo de práticas jurídicas, por exemplo, é responsável por dar assistência jurídica a uma 

parcela da população que antes não tinha como acessar esse tipo de serviço. Inclusive o próprio 

ministério público repassa para o núcleo parte dos seus processos, visto que este serve como 

um suporte para aquele, aumentando o número de atendidos e a eficiência. No município de 

Tabatinga, por exemplo, o núcleo jurídico tem uma alta demanda e dá suporte a uma boa parte 

da população, como explica o Entrevistado VIII: 

 

“Tabatinga, inauguramos o núcleo de práticas jurídicas, eles já tinham uma lista de espera de 

mais de 1200 processos pra atender, desafogando assim o ministério público que tem uma 

demanda mensal de 4000 processos ou mais, e atendem todas as comunidades aos redores que 

não têm sistema jurídico”.  

 

O depoimento do entrevistado VIII ratifica o que Tischer e Rocha (2017) que destacam as 

atividades de consultas psicológicas, acesso a tratamentos odontológicos, jurídicos e etc. 

promovidos pelos cursos de extensão, como serviços acrescentado ao universo das cidades com 

a chegada da universidade.  

 

“Voltando pra extensão, as pessoas olham pra ela como um subproduto ou subserviço da 

universidade, e esse talvez seja o caminho pra se relacionar com a sociedade, e é o melhor. 

Fazendo com que a sociedade venha até a universidade e a universidade vá até essa sociedade 

atuando nas mais diversas associações e empresas, ou trazendo simplesmente pra dentro. Então 
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os projetos de extensão são importantes pra que a universidade tenha essa parceria com a 

sociedade, e como eu posso beneficiar a sociedade com ações da academia? Tem o exemplo do 

professor Fernando Fernandes, que ele deu apoio técnico sem problemas com CREA pra 

manutenção de gente com baixa renda, sem dizer que estavam fazendo dentro da ilegalidade. 

Que é uma realidade, quem tem um padrão de renda baixo não vai contratar engenheiro, não 

vai contratar técnico, mas os problemas sociais aparecem ou problemas de saúde, problemas de 

desabamentos. Até alguns casos esses profissionais erram. É uma forma então de levar à 

sociedade o conhecimento gratuito e envolver a graduação por exemplo. E são formas de 

mostrar o valor da universidade pra sociedade, e isso não fica só nos egressos que saem. E 

quando se pensa na missão da universidade, essa educação faz com que a qualidade de vida da 

população melhore”.  

 

Um dos exemplos do efeito dos projetos de extensão pode ser visto em Tabatinga de acordo 

com a fala do Entrevistado IX: “Em Tabatinga vimos o impacto que se tem de estar construindo 

uma comunidade jurídica naquele município, um município de fronteira que atende os 

residentes de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá e outra 

comunidade indígena fortíssima naquele município que vai estar sendo diretamente atendida 

tendo seus direitos garantidos”.  

 

Os projetos de extensão são um meio através do qual a universidade cumpre seu papel social, 

pela integração dos serviços e pesquisas realizadas. A inclusão gerada não é somente das 

comunidades, mas também para os alunos que participam das mesmas. Eles conseguem 

compreender a realidade da população, e os alunos que já faziam parte dessas comunidades 

conseguem apresentar, e em diversos casos, propor reais soluções para problemas presentes e 

chamar atenção para problemas antes não vistos por todos. Resolvem-se situações sociais, antes 

de difícil resolução, e melhoram-se o impacto social e a percepção da população sobre a UEA.  

 

 

3.2.4 O processo formação de massa crítica 

  
... na formação do cidadão como um todo, cabeças pensantes. As pessoas do amanhã 

vão ser melhores gestores públicos, teremos melhores entes das entidades de classes, 

sejam elas lideranças comunitárias. Então a gente percebe essa mudança com a 

universidade também. (Entrevistado VI) 
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 A universidade pública tem um papel fundamental junto à sociedade que não é o de somente 

proporcionar o conhecimento intelectual que faz parte de sua grade curricular, mas acima de 

tudo, como instituição social deve buscar a constante transformação dos alunos buscando a sua 

formação enquanto ser humano ético, participativo, com caráter crítico e questionador, no 

campo pessoal e profissional. 

   

Segundo os entrevistados IX e IV, a universidade tem esse papel de formar uma sociedade 

questionadora e, com isso, você passa a ter uma massa crítica atuando e questionando. A 

Universidade, por natureza, passou a questionar os governos municipais, na sua atuação, e uma 

espécie de coronelismo de barranco que até hoje sobrevive em alguns municípios, entre os quais 

o município de Parintins. Passou a propor alternativas de desenvolvimento a partir dessa massa 

crítica que vem sendo formada. Se a universidade, neste processo de interiorização da educação, 

tem o objetivo de transformar o futuro para uma sociedade mais justa e igualitária, é primordial 

que prepare os seus alunos para tal, para que não sejam apenas cidadãos de papel, mas que 

saibam serem cidadãos de fato e de direito, em todo tempo e lugar. 

  

Os depoimentos estão em consonância com a assertiva de Costa (2017) quando diz é necessário 

tornar o estudante um ser crítico e capaz de refletir acerca das contradições em que ele está 

inserido. E não somente formar mão de obra para o capital. 

  

Sabe-se que, na universidade o nosso olhar muda, e isso consideravelmente muda a forma como 

as pessoas lidam com todas as outras questões, com uma massa que deixa de ser de manobra e 

passa a ser crítica. A universidade começa a criar uma elite pensante em cada um desses lugares 

onde ela atua, e esta massa crítica já está começando a entender o porquê e o para quê de tudo, 

é uma ruptura do ‘sim, senhor’ e ‘não, senhor’. 

 

Complementam este pensamento os entrevistados VII e IX quando afirmam que para isso 

acontecer é extremamente importante que os docentes tenham uma autonomia didático-

pedagógica, e isto tudo é um processo. A partir do momento que melhoramos a qualidade dos 

professores, há uma tendência de isso ser passado pra o aluno. Sabe-se que conseguir isto não 

é fácil, muitos tentam e poucos conseguem e a universidade tenta fazer o seu papel e deixar o 

seu legado. Mas é necessário que cumpramos o nosso papel, de ensinar com qualidade apesar 

de nos defrontarmos com tanto descaso com a educação, de forma geral, a universidade tem um 
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nível muito bom e com a qualificação dos mestres e doutores ela já consegue refletir isso, nos 

resultados Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 

 “No meu caso, como escolhi licenciatura, vi pelos meus professores, uma porcentagem dos 

meus professores foram formados pela UEA, e eu conversando com eles tive essa percepção e 

verifiquei em relação a vários fatores, e isso me incentivou a entrar na área de educação, claro 

que, pelos relatos deles, estamos vivendo um processo de mudança do nosso pensamento em 

relação à atualidade, e eles viveram essa fase e entraram na universidade com um pensamento, 

vivenciaram situações diversas e saíram da universidade com um pensamento formado e, 

mesmo sendo professores, buscam uma visão ampla do que é o mundo, até porque, dentro do 

nosso curso, precisamos ter um pensamento maior e mais amplo e saber e entender, não 

tomando como verdades absolutas tudo aquilo que nos é passado sem antes entender os 

processos pra nós mesmos, como alunos e cidadãos saber lidar com as situações.” 

  

O entrevistado XI cita em seu depoimento que, no ano de 2003, a Universidade do Estado do 

Amazonas ofertou o curso de ciência política para 13 (treze) municípios de maior concentração 

econômica e populacional do estado, utilizando o sistema de ensino presencial mediado por 

tecnologia (SPM) e que beneficiou 930 alunos preparando-os para as tarefas indispensáveis do 

planejamento e gestão de políticas públicas. O que lembra o entrevistado XI foi que este curso 

foi criticado por inúmeros colegas que não concordavam com a oferta do mesmo indagando 

que seria um esforço improdutivo e desnecessário. Mas, em 2011, continua o entrevistado XI, 

“fui num trabalho de campo, num projeto de pesquisa visitar o alto Solimões, naquelas cidades 

lá, encontrei em Atalaia do Norte e Tabatinga, vereadores egressos formados em ciência 

política. Em Atalaia do Norte, que tinha um grupo político familiar, que mudou. Então isso, a 

formação de pessoas prontas pra questionar foi importante, na contribuição que isso teve. Uma 

universidade deve ser muito política, deve ser politizada, diferente do que o governo federal 

atual diz, deve ter e muita na minha visão, esse caráter político.” 

  

Dentro deste contexto da universidade como instrumento transformador do modo de pensar das 

pessoas, partiu-se do princípio de que todo estudante não sai da universidade com o mesmo 

modo de pensar de quando entrou, pois o papel do ensino superior é justamente o de questionar 

o que aparentemente está bem pois ela não é uma escola somente, simplesmente a alfabetização 

e meramente formar profissionais, não é puramente um instituto tecnológico, não 



    
 

 

141 

desmerecendo, mas os papéis são diferentes, é mais amplo. Este depoimento sintetiza como 

acontece o processo de transformação do estudante nos domínios da academia. 

 

 

3.3 As mudanças sociais e econômicas a partir da implantação de campus da UEA 

  

Desde a sua criação em 2001, a Universidade do Estado do Amazonas já tem uma forte 

influência sobre os locais onde ela se instala, primeiro porque ela chega para dar condições de 

realização de um sonho para uma parte da população que, sem ela, não teria condições de fazer 

um curso superior. Ela já movimenta o mercado econômico local com uma injeção de renda 

proveniente das remunerações vindas dos salários e contratação de serviços da economia local. 

O quadro 7 apresenta as diversas categorias iniciais que estão relacionadas com as mudanças 

econômicas e sociais provocadas pela instalação dos centros e núcleos educacionais pela UEA 

nos diversos municípios do interior do estado do Amazonas.  

 

Quadro 7: Processo de derivação da categoria final de conteúdo: Avaliar as mudanças 

sociais e econômicas nos municípios amazonenses a partir da implantação da 

Universidade do Estado do Amazonas 

Categorias iniciais Ideias-chave Categorias Finais 
§ A formação de mão de obra 

qualificada, a partir de 2010, 
para atender as cadeias 
produtivas dos municípios. 

§ Ao se instalar no município, a 
UEA gera um fluxo circular de 
renda na economia local 

§ Incentivo ao empreendedorismo 
e empregabilidade nos 
municípios 

§ Pesquisas de TCCs aplicadas à 
economia local e faixa etária 
dos novos alunos entrantes 

§ A Tecnologia como fator 
diferencial de transformação do 
mercado 

§ Dificuldades impostas pela 
logística da região - Pontos a 
melhorar 

§ O município antes e depois da 
chegada da UEA 

§ Dentre os cursos mais 
proeminentes, segundo as 
cadeias produtivas do 
interior, podem-se destacar 
Tecnologia em 
Agroecologia, Tecnólogo 
em Produção pesqueira e o 
Tecnólogo em Alimentos. 

§ ‘vivemos na sociedade do 
conhecimento e os modelos 
de produção estão todos 
diferenciados’. 

§ Neste sentido observa-se 
que a chegada da UEA 
modifica em parte a relação 
que uma determinada cidade 
tinha com as comunidades 
em seu entorno, o município 
passa a ser uma espécie de 
cidade-polo. 

§ Avaliar as mudanças 
sociais e econômicas nos 
municípios amazonenses a 
partir da implantação de 
campus da Universidade 
do Estado do Amazonas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3.1 A formação de mão de obra qualificada, a partir de 2010, para atender as cadeias 

produtivas dos municípios. 

 
“Nesses 18 anos, a partir de 2010, aliado aos cursos de licenciatura, a UEA também 

começa a vislumbrar a necessidade de formar mão de obra qualificada obedecendo às 

cadeias produtivas dos municípios e suas mesorregiões e regiões, dentro de suas 

cadeias agrícolas o potencial turístico e seja qual for a sua realidade” (Entrevistado 

I).  

 

O que o entrevistado I afirma em seu depoimento é o mesmo pensamento que Barbosa, Petterini 

e Ferreira (2015) que partem da ideia de pensar a interiorização de forma estratégica, estudando 

as atividades econômicas exercidas nas cidades e as APLs que já estão instaladas ou que podem 

ser instaladas nos interiores, para que as universidades possam contribuir de forma mais eficaz 

e possa apresentar resultados com mais rapidez.  

  

O interior do Amazonas esteve, desde a formação econômica do estado, à margem do processo 

desenvolvimentista que teve e ainda tem como berço a capital. Seguindo esta lógica, é inevitável 

que o capital intelectual e toda a mão de obra se qualifiquem-se e permaneçam onde há maiores 

oportunidades, ou seja, em Manaus. Dentro desta perspectiva, a UEA desde 2010, oferece 

cursos superiores que possibilitam a formação de recursos humanos dentro dos municípios, 

visando atender as demandas socioeconômicas, tendo como premissa o respeito aos arranjos 

produtivos locais e as potencialidades regionais (Entrevistado I; Entrevistado IV). 

  

Dentre os cursos mais proeminentes, segundo as cadeias produtivas do interior, podem-se 

destacar Tecnologia em Agroecologia, Tecnólogo em Produção pesqueira e o Tecnólogo em 

Alimentos. 

  

A UEA vem mantendo seu papel como formadora de mão de obra, possuindo cursos de 

Turismo, Engenharia Florestal, Petróleo e Gás com ênfase em Coari e Carauari, que são duas 

das maiores bacias de gás (Entrevistado I).  

  

A afirmação do entrevistado I sobre os municípios de Coari e Carauari reforça a ideia de que 

há uma preocupação em oferecer cursos e formar alunos em áreas estratégicas e que possuam 
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alta empregabilidade. Desta forma, esta mão de obra qualificada é empregada dentro do próprio 

município, gerando benefícios econômicos e sociais para toda a comunidade. 

  

Outro exemplo significativo da estratégia adotada pela universidade é o curso de Mineração 

oferecido em alguns municípios como Barcelos no Alto Rio Negro e em Novo Aripuanã na 

calha do Rio Madeira, uma vez que, nestas regiões localizam-se jazidas de nióbio e ouro, 

respectivamente. Ao obedecer o potencial de cada município a universidade proporciona capital 

intelectual para atuar e desenvolver estas cadeias produtivas, em um cenário de extrema 

desigualdade e ausência de dinamismo econômico como se pode observar nos municípios 

interioranos, em especial os mais distantes de Manaus. “A presença da universidade é uma peça 

fundamental para que os entraves que impossibilitam o desenvolvimento autossustentável 

possam ser superados” (Entrevistado I). 

 

Como exemplo, Manacapuru que é uma região voltada pro Turismo já é oferecido o curso de 

Turismo, é uma região também voltada pra questão da dança com o movimento das ‘Cirandas’, 

oferecemos também o curso de Licenciatura em Dança (Entrevistado I). 

 

Além dos potenciais produtivos, o estado do Amazonas é palco de manifestações culturais 

multivariadas que se manifestam através da tradição, das danças, lendas, ritos e festas 

populares, tais como as Cirandas de Manacapuru e o Boi-Bumbá de Parintins. O potencial para 

o turismo de aventura, cultural e gastronômico ainda precisa ser estudado, explorado e 

desenvolvido. Nesse sentido, a UEA já oferece na capital e em Manacapuru os cursos de 

Turismo e Dança com vista a atender esta demanda. 

 

“A Unidade de Parintins tem o diferencial de não formar só os cursos básicos, voltados para 

Educação de Professores que atuam na rede estadual e municipal de ensino, ela também tem 

rotativamente cursos de formação de área de Bacharelado como Administração, Direito, Gestão 

em Saúde Coletiva, Enfermagem, terá Engenharia Civil e estamos na luta para levar Dança, 

Teatro e Música” (Entrevistado VI). 

 

Parintins é um dos municípios mais conhecidos e mais populosos do Estado, possuindo extremo 

potencial pecuário, turístico e cultural. Devido sua localização e condições estratégicas, possui 

uma unidade fixa da Universidade do Estado e oferece cursos de graduação na modalidade 
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bacharelado para toda a região do baixo Amazonas, cursos que, outrora, somente aqueles com 

bastantes recursos monetários teriam condições de deslocar-se rumo à capital para estudar.  

 
Sabemos que é a capital cultural do estado do Amazonas, a festa de lá foi tombada 

como patrimônio material e cultural e a gente está nessa luta para levar esses cursos, 

devo em agosto ir para o senado federal na busca de uma emenda para alterar a 

edificação e para que torne possível a ida em definitivo desses cursos. (Entrevistado 

VI) 

 

Além disso, desenvolver o Festival de Parintins por meio da qualificação de pessoas para 

atuarem na dança, na música, no teatro e no turismo, além de respeitar o potencial do município, 

profissionaliza pessoas que por gerações estiveram ligadas ao boi-bumbá. Nesse sentido, a UEA 

vem buscando oferecer em definitivo cursos que atendam essas demandas socioculturais.  

 
A gente já formou pessoas na área de economia. Se você for lá e ver hoje o trabalho 

dos alunos de Economia, eles têm diagnósticos, logo que eu cheguei disse ‘Gente! O 

que é isso!’. Agora está faltando, realmente trago pra mim como gerente, sistematizar 

isso e divulgar isso pra população, que é um dever nosso. (Entrevistado III) 

 

Uma crítica que se faz é a inexistência de divulgação acerca da contribuição dos cursos 

oferecidos no interior e sobre o modo estratégico que a UEA atua para atender e respeitar os 

arranjos produtivos. A ausência de informações dificulta o reconhecimento por parte da 

sociedade do papel importante que a universidade tem no desenvolvimento do interior do estado 

e no atendimento das demandas educacionais destes municípios. No entanto, é evidente que, ao 

coordenar tantos cursos, em tantos municípios e enfrentando as dificuldades que acompanham 

o processo de interiorização do ensino superior em um estado tão desafiador quanto o 

Amazonas, arestas como estas ficam à mercê de outras prioridades.  

 
A gente ainda tem demandas como a parte do Direito, uma demanda e que é algo 

muito forte. Você há de convir comigo que também a parte da saúde, principalmente 

a parte da Enfermagem, da Medicina, tentar meios. A gente sabe que pra funcionar 

um curso desse é caro né? Mas como que podemos visibilizar um curso desse no 

município, não sei em que modalidade. (Entrevistado III) 

 

O grande desafio da UEA agora é como atender a demanda por cursos, tais como, direito, 

medicina e enfermagem, que possuem alta demanda e/ou significativa carência de profissionais, 
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em especial, nas comunidades mais longínquas. Isso porque a manutenção de cursos como estes 

é dispendiosa e requer uma estrutura física que ainda não está disponível em todos os 

municípios.  

 

 

3.3.2 Ao se instalar no município a UEA gera o fluxo circular de renda na economia local  

 
Universidade consome papel, consome energia, consome computadores, consome 

alimentos e faz mobilidade social, porque os estudantes têm que viajar pra diversos 

congressos; então ela gera uma sinergia muito parecida com qualquer atividade 

econômica fundamental. (Entrevistado IV) 

  

O fluxo circular da renda é um importante conceito econômico que nos permite avaliar a 

dinâmica econômica de uma região assim como entender o processo de distribuição, construção 

e disseminação da riqueza. A universidade se adentra desse conceito para interagir com a cidade 

e seus fenômenos, incorporando-se a ela de forma significativa. A capacidade de gerar riquezas 

de uma localidade se deve tanto ao esforço daqueles que trabalham em atividades laborais como 

daqueles que dia após dia buscam inovar e ampliar as possibilidades de trabalho e uso dos 

recursos e potencialidades de um lugar.  

 

A universidade como instituição é um agente dinamizador e distribuidor da renda em qualquer 

sociedade. Essa função se dá pela sua capacidade de agregar pessoas e rendas em um único 

lugar, mas do que somente isso ela possui potencial de gerar riqueza intelectual, inovação e, a 

partir disso, ampliar os horizontes em que uma sociedade de se encontrar. A fala do entrevistado 

acima nos permite entender a dinâmica excepcional que a universidade propicia ao município 

como um todo, agregando a este um fluxo de renda dentro no próprio município. 

  

A Tabela 6 e 7 mostram, respectivamente, o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Interno 

Bruto percapta, dos seis municípios de 1998 a 2008, onde estão localizados os centros de 

estudos superiores da UEA, Itacoatiara, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga 

e Tefé. 
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Tabela 6 – Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios (valores x R$ 1.000) 

 
Fonte: IBGE/SEPLAN/DEPI (2019). 

Observação: Os valores de 2017 e 2018 são estimativas. 

  

O Produto Interno Bruto dos municípios obteve aumento nestes 20 anos em média de 719,47%, 

sendo o município de Itacoatiara aquele em que percebe-se a maior variação de crescimento 

com 1.079,33%. Este período corresponde a antes da entrada da UEA no município e com 18 

anos de sua instalação. Não pode-se atribuir a este crescimento somente à entrada da 

universidade, porém a formação de mão de obra especializada e capacitada, com certeza, 

contribuiu para o crescimento da economia no município.  

 

  

Ano Itacoatiara Lábrea Parintins São Gabriel 
da Cachoeira Tabatinga Tefé

1998 178.134 44.225 164.957 35.647 72.935 124.728

1999 186.317 46.443 175.438 38.027 73.819 118.823

2000 188.901 52.565 185.353 35.371 84.675 132.086

2001 188.213 47.700 179.533 36.560 81.463 125.090

2002 185.607 61.835 199.945 75.303 64.208 167.601

2003 211.257 65.072 210.366 76.314 87.202 128.987

2004 371.755 64.760 230.214 87.413 88.013 134.507

2005 433.516 92.330 278.770 99.190 104.014 223.772

2006 536.568 139.703 352.951 148.701 147.282 285.422

2007 610.607 176.284 358.967 164.569 163.986 319.494

2008 822.215 369.021 405.664 188.034 178.597 270.934

2009 919.967 394.562 460.522 202.045 202.661 293.564

2010 849.637 205.325 578.337 162.583 237.078 350.169

2011 1.123.370 246.871 770.401 181.582 294.163 539.754

2012 1.310.792 318.288 811.867 187.652 275.456 558.291

2013 1.440.639 380.687 1.010.620 216.457 327.177 540.069

2014 1.591.040 368.576 975.798 257.234 366.628 710.995

2015 1.760.782 390.985 951.340 265.693 381.214 710.974

2016 2.054.830 433.736 1.024.890 271.073 414.692 650.319

2017 2.021.828 436.991 1.046.132 284.716 422.733 722.293

2018 2.100.787 454.057 1.086.987 295.835 439.242 750.501
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Tabela 7 – Produto Interno Bruto percapta dos municípios (valores x R$ 1,00) 

 
Fonte: IBGE/SEPLAN/DEPI (2019). 

Observação: os valores de 2017 e 2018 são estimativas. 

  

A mesma análise pode ser feita para a evolução do Produto per capita que alcançou 

crescimentos médios nos 6 municípios de 398,92%, com o município de Itacoatiara obtendo a 

maior marca com 757,49%. Pode-se afirmar que este crescimento trouxe ao município melhora 

na qualidade de vida com o aumento do poder aquisitivo dos seus habitantes. 

 

A fala do entrevistado IV nos permite visualizar com clareza como se dá o processo de formação 

da dinâmica econômica em torno da Universidade: “Falo muito quando dou palestras no interior 

que existe uma linha, uma área do empreendedorismo local que teve força no interior, pois eu 

ia nas formaturas, e muitas das vezes nós íamos e arrumávamos as meninas. Hoje você vai ao 

interior e já existe uma leva de cabeleireiros, manicures, cerimonialistas, pessoas que arrumam 

o Buffet, pessoas que já contratam e são pagas, um serviço especializado. E houve essa demanda 

por parte da própria entrada da universidade naquele meio”.  

Ano Itacoatiara Lábrea Parintins São Gabriel 
da Cachoeira Tabatinga Tefé

2002 2.451 2.221 2.027 2.369 1.581 2.491

2003 2.810 2.380 2.079 2.346 2.094 1.891

2004 4.740 2.397 2.192 2.635 2.064 1.937

2005 5.406 3.487 2.554 2.911 2.365 3.160

2006 6.570 5.369 3.134 4.270 3.267 3.966

2007 7.211 4.776 3.518 4.206 3.621 5.078

2008 9.354 9.597 3.836 4.608 3.796 4.187

2009 9.788 10.016 4.294 4.824 4.227 4.539

2010 9.784 5.465 5.666 4.359 4.535 5.703

2011 12.770 6.433 7.484 4.716 5.511 8.816

2012 14.717 8.157 7.819 4.800 5.060 9.152

2013 15.281 9.151 9.253 5.206 5.611 8.588

2014 16.623 8.685 8.838 6.075 6.143 11.347

2015 18.130 9.037 8.526 6.165 6.247 11.386

2016 20.861 9.842 9.093 6.184 6.651 10.450

2017 20.248 9.741 9.190 6.391 6.643 11.646

2018 21.017 10.036 9.605 6.601 6.811 12.476
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A fala do Entrevistado IV nos ajuda a encontrar outra importante variável que será apresentada 

mais à frente nesta análise, a do empreendedorismo e a sua contribuição para as economias dos 

municípios amazonenses.  

 

A circulação de riquezas nas localidades onde estão instaladas as unidades da instituição podem 

ser dar de diferentes formas, pelo salário dos professores e funcionários, bolsas (projetos de 

pesquisa, estágios e monitorias). O entrevistado VIII explica esse processo: “Sem falar no 

famoso tripé da sustentabilidade. Porque a hora que tenho um professor que tem uma unidade 

na UEA, eu estou de certa forma gerando renda e riqueza ali, tem um professor empregado que 

está gerando alunos e eu estou pagando um R.U., pagando uma casa do estudante e de certa 

forma estou ajudando o desenvolvimento desse município, e isso é muito importante”. 

 

A referência do entrevistado VIII às mudanças que a universidade proporciona ao se inserir em 

um município confirmam o que Tischer e Rocha (2017) dissertam sobre o desenvolvimento 

social e econômico que a universidade possibilita às cidades ao receberem a interiorização. As 

cidades passam a receber uma maior quantidade de investimentos no saneamento básico como 

saúde, lazer, infraestrutura e podem participar de projetos de extensão promovidos pela 

Universidade. 

 

O Entrevistado IV acrescenta ainda outras formas de incluir a UEA nas economias locais: 

“Então essa inserção financeira da bolsa é significativa, afinal as compras que a própria 

universidade faz na localidade, porque ela também contrata serviços e muitos nem são daqui, 

contratam serviços que são lá, a necessidade inclusive desses fornecedores de se adaptarem a 

essa necessidade pra poder ofertar um serviço, ele vai precisar do CNPJ, uma certificação, e 

aprende coisas que não imaginava, que é lidar com auditório, formaturas”.  

 

A presença da instituição nos mecanismos econômicos de todo o estado do Amazonas é 

profunda. Isso é confirmado pelo entrevistado VIII, que cita a presença massiva desta em todo 

o estado do Amazonas e o processo que distribui a renda e, ao mesmo tempo, agrega a capital 

intelectual às atividades já existentes na localidade: “Os pontos fortes, eu diria a própria UEA 

chegar nesse município e o impacto positivo que ela vai causar, porque assim, hoje cada 

município desse quer ter uma unidade da UEA e ao mesmo tempo assim como ela fosse uma 

espécie de catalisadora, ela promove o desenvolvimento e um impacto muito grande ali, sem 

contar que vai estar gerando ali na sua ponta, riquezas”.  
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O entrevistado VII associa ainda a interação da UEA como uma potencial desenvolvedora de 

riqueza, uma vez que pode adquirir caráter primordial na implantação de políticas públicas de 

desenvolvimento regional e estratégico para o estado e para os municípios. “Eu diria que é uma 

mão na roda, a universidade passa a ser essa mola propulsora, e se o governante souber utilizar 

a universidade como esse braço de alavanca eu diria que é uma parceria que tem muito a todos 

ganharem, não só agora” (Entrevistado VII). 

 

“Sei o tipo de profissional que você precisa. Eu posso acrescentar aqui a inteligência emocional, 

e como trabalhar isso, e com isso somos realimentados com a necessidade da empresa, sabendo 

no que a universidade pode contribuir na formação de pessoas. A qualificação é nosso negócio.” 

A fala do Entrevistado VIII evidencia a lógica que molda a UEA; ao atuar para a formação de 

profissionais nas áreas estratégicas dos municípios, a instituição segue a premissa de inovar 

com cursos que favoreçam a dinâmica econômica nos municípios, onde se torna uma formadora 

de mão de obra capaz para as empresas já instaladas como também investe em inovação e 

empreendedorismo com seus cursos. 

 

O entrevistado VIII acrescenta ainda um importante fator, isto é, a conexão entre a instituição 

e as empresas locais, vistas como essenciais, pois são as entidades que irão agregar os alunos 

formados pela instituição, buscando inovação e soluções às demandas locais. É necessário 

salientar que, em grande parte dos municípios do estado, a necessidade mão de obra capacitada 

na gestão de negócios, entraves logísticos e barreiras tecnológicas por falta de adaptação ao 

clima da região são fortes entraves ao desenvolvimento local.  

 

A formação de pessoal capacitado pela instituição é assinalada pelo entrevistado VIII como 

essencial para o desenvolvimento local e crescimento econômico. “A universidade então 

precisa do recurso, não estamos fechados e podemos levar solução pro produto dele lá. Você 

forma o profissional que as empresas vai utilizar, forma-se o cidadão e melhora-se a qualidade 

de vida basicamente. Aí você tem os desenvolvimentos, econômico, os filhos que no futuro 

estarão num outro patamar. Várias formas aí de se relacionar.”  

 

O Entrevistado VII expõe uma observação interessante a respeito da Universidade e sobre a sua 

atuação com o interior do estado: “Ela tem um papel fundamental e é isso que queria fazer que 

o pessoal do polo entendesse, que a UEA não é só PIN, ela está em todo o estado. Na hora que 

formamos um professor de História, de Geografia, um Advogado e deixa aquela pessoa naquele 
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município, aquela pessoa vai agregar valor e é algo que às vezes você não consegue mensurar 

esse valor, mas o impacto é interessante”. O valor da educação como um fim para as pessoas 

que cursam, mesmo que seja difícil de se mensurar, agrega na forma de ser em sociedade. A 

educação abre os olhos daqueles que com ela tem contato, o impacto de sua chegada vai muito 

além de um simples crescimento e se adentra de forma consciente nas pessoas e na sua maneira 

de ver o mundo.  

 

A universidade contribui ainda na construção de estruturas físicas; ao instalar uma unidade, ela 

expande o dinamismo do município empregando mão de obra, consumindo insumos e serviços. 

O Entrevistado VII nos exemplifica esse fenômeno: “Esse ano estamos concluindo 7 obras nos 

municípios, e aí não está só a obra. Fizemos um aporte de 4 milhões e 600 pra eles concluírem 

a obra, mas depois disso tem o detalhe de equipar essas unidades, pra montar uma biblioteca do 

tamanho de Tabatinga, Parintins e Tefé você não gasta menos de 1 milhão. Laboratórios, você 

precisa de equipamentos e coisas modernas, recebemos até do tribunal de contas, que está 

levantando várias ações de mantermos o dinheiro de forma empregada”. 

 

 

3.3.3 Incentivo ao empreendedorismo e empregabilidade nos municípios 

 
Dentro do processo de interiorização ela além da formação de educação básica, que é 

o principal que a universidade trabalha que são os cursos de licenciatura e formação 

de docentes, a maior preocupação da universidade é gerar através do conhecimento a 

empregabilidade para que eles se sustentem. Isso é nossa maior preocupação. Tanto 

que já estamos saindo desse universo de atribuições que é formar para buscar parcerias 

para empregar e isso é uma grande inquietação nossa, e estamos buscando parcerias 

com o governo e ações da federação da indústria e comércio, porém ainda falta a 

vontade política de pegar essa mão de obra qualificada de dar essa oportunidade de 

caminhar com as próprias pernas que o profissional tem tudo para vencer na tua vida. 

A gente só vai conseguir melhorar os indicadores do interior e o IDH desses interiores 

dando essa oportunidade de emprego e renda para esse povo. Não tem outro 

mecanismo (Entrevistado IV). 

 
...Os estudantes da universidade pública UEA em geral não têm dificuldade para 

encontrar emprego porque eles recebem uma formação, que quando eles vão disputar 

com outros estudantes, a gente vê isso muito quando nos concursos, mas não só nos 

concursos, na atividade de empreendedor mesmo (Entrevistado IV). 
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De acordo com o trecho retirado da contribuição do entrevistado IV, os alunos egressos da 

UEA, normalmente, encontram emprego de forma rápida, pois a sua formação permite que isso 

aconteça, por meio de concursos ou empreendedorismo. O ato de empreender é um ato de risco, 

porém ele gera empregos e consequentemente também gera renda para o local no qual o 

empreendimento é realizado, melhorando o local no qual ele se localiza de forma geral em 

algum nível. 

 

Existem alguns exemplos de alunos da UEA que após se formarem, seguiram o caminho do 

empreendedorismo graças aos conhecimentos adquiridos durante sua formação, o entrevistado 

IV descreve uma dessas situações: “Um aluno de Química por exemplo, se formou na UEA e 

sabe o que ele abriu? Uma fábrica de polpas. É o maior distribuidor de polpas do Amazonas, 

aluno formado no curso de Química”.  

 

Um outro exemplo dado pelo mesmo entrevistado demonstra um caso de um aluno que é 

formado em um curso no qual não há realmente opções de concurso público, por isso o aluno 

em questão se adaptou e empreendeu: 

 

“Outro exemplo, aluno formado em Agroecologia. Agroecologia não tem concurso nessa área, 

ele abriu uma indústria de compostagem, ele é o cara que mais fornece adubo orgânico naquela 

região. Então o empreendedorismo era algo muito visado na universidade porque nem todo 

mundo vai ter acesso ao serviço público, e dependendo da área você não consegue naquela 

região ter acesso”. (Entrevistado IV) 

 

Com as novas oportunidades geradas pelo advento de novos empreendimentos criados por 

alunos egressos, a quantidade de empregos gerados no município em questão faz com que as 

cidades sejam menos marginalizadas. Afinal, com maiores oportunidades, o número de pessoas 

que estarão dispostas a trabalhar e se manter em seu município de origem aumentará, já que, 

com as oportunidades locais, não haverá uma necessidade tão grande de mudar de município 

em busca de novas possibilidades. 

 

Além disso, os novos empreendimentos fortalecem os nichos econômicos do município, já que 

eles podem contar com uma grande quantidade de alunos formados principalmente em cursos 

pensados e planejados para as necessidades dos municípios, como o curso de tecnólogo em 
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pescados ou o curso de química voltado para o interior, tal como referenciado nas falas 

anteriores dos entrevistados. 

 

Outro importante ponto também foi levantado pelo entrevistado IV sobre o funcionalismo 

público e as possibilidades dos alunos no interior: 

 

“... A própria preocupação do aluno ter uma visão empreendedora. Antes isso não era uma 

preocupação. Nos municípios o funcionalismo público é muito forte. Se não mostrarmos que 

ele pode ir além, ele pode falhar e não ver outros caminhos. A universidade mostra que ele pode 

reinventar a história do município e trazer novos caminhos” (Entrevistado IX). 

 

O empreendedorismo no interior também possui grande importância para que os alunos também 

não necessitem esperar as oportunidades surgirem para que eles possam começar a trabalhar e 

possuir renda, revertendo em melhorias para o município em questão. Com esse fim, a 

universidade começou a perseguir maneiras para fomentar essa ideia e dar suporte para os 

alunos, o que foi exposto pelo entrevistado V no trecho a seguir: “Uma coisa que estamos 

fazendo nesses cursos que são bastante típicos pro interior do Amazonas, tipo Produção 

Pesqueira, Produção de Alimentos, Mineração e Agroecologia, Agrimensura. Nós estamos 

buscando agora fechar uma parceria com o SEBRAE, que o SEBRAE possa levar a técnica, a 

mentalidade e a postura do empreendedorismo a essas pessoas para que possam começar a 

desenvolver sem a necessidade de esperar um concurso público, porque é a única opção que ele 

tem ou esperar um emprego ‘não sei onde’, não. Ele possa desenvolver seu próprio negócio 

ali”.  

 
As pesquisas tem uma possibilidade de trazerem ainda mais recursos, não somente 

recursos de fomento, mas desenvolver produtos e patentes para instituição e isso gera 

um outro tipo de visibilidade e retorno, e a região é extremamente rica, cheia de 

particularidades que geram infinita fonte de informações, em relação a diversidade 

natural que tem uma possibilidade enorme de fazer prospecção de materiais, quanto 

da própria população, que tem características bem diferentes do resto do país e que é 

possível se desenvolver muita coisa que em algum momento pode se gerar retornos, 

as pesquisas incentivam muito os desenvolvimentos regionais, acho que os resultados 

de pesquisa têm muita força e possibilidade de melhorar alguns processos que já 

ocorrem nas regiões e melhorar tudo isso, e o desenvolvimento de projetos é 

extremamente importante, os projetos de pesquisa trazem mais recurso e permitem 

por meio de fomentos e outros órgãos melhorar a estrutura da universidade e parque 
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de equipamentos e trabalhar cada vez mais, e também com a possibilidade de geração 

de outros produtos, na agência de inovação que você pode também pesquisar, a 

AGIM, trabalha com a parte de desenvolvimento tecnológico, produtos e patentes e 

eles podem dar uma outra visão bastante interessante com essa parte das pesquisas e 

do potencial impacto econômico que é essa parte que vai indo pra questão 

econômica. Acho então que a UEA está galgando mas ainda tem muito o que crescer 

e impactar a população, tanto com ganhos na economia como desenvolvimento das 

regiões, ainda existe muito espaço pra crescer (Entrevistado X). 

 

Para o entrevistado X, como exposto acima, as pesquisas geradas nas universidades são um 

meio de gerar novos conhecimentos, além de gerar renda por meio dos investimentos 

necessários para dar seguimento nas pesquisas, abarcar novas maneiras de aproveitar os 

recursos naturais já presentes nos municípios ou até mesmo descobrir novos recursos. Esses 

conhecimentos podem ser utilizados em diversos empreendimentos, representando formas 

inovadoras de realizar um serviço, um novo produto, ou até mesmo a geração de novas patentes. 

Ainda, em diversos casos, os profissionais que não desejam ou não têm condições no momento 

de ter seu próprio empreendimento podem utilizar seus conhecimentos adquiridos para prestar 

serviços de consultoria para empreendedores locais. 

 

Apesar disso, a formação desses alunos não quer dizer que eles estão presos em seus municípios 

de origem; em muitos casos, suas formações permitem a saída dos mesmos para grandes 

centros. 

 
Então essa ideia de que o campus de atuação da pessoa se dá só no município é 

equivocada. Que quando você tem um título universitário, sempre advoguei nesse 

sentido, você é um cidadão universal. E ao ser cidadão universal, você pode concorrer 

em igualdade de condições em qualquer lugar do mundo porque aquele título lhe dá 

esse status e naturalmente isso acontece em Parintins (...) os artistas de Parintins hoje 

fazem um carnaval do Rio de Janeiro, os artistas de Parintins fazem grandes 

espetáculos do Brasil, e foram alunos em sua grande maioria da Universidade 

(Entrevistado IV). 

 

De acordo com o entrevistado IV, apesar da formação dos alunos do interior ser feita de acordo 

com algumas necessidades dos municípios específicos, isso não se torna um limitante para os 

mesmos, pois os conhecimentos adquiridos durante a graduação abrem novas portas, seja no 

interior do estado ou até mesmo em outros estados. 
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Ou seja, existem diversos benefícios econômicos criados pela implantação da universidade no 

interior do Amazonas, afinal mão de obra qualificada e capacitada são fundações necessárias 

para o desenvolvimento de qualquer região, e a universidade é responsável por essa capacitação 

e qualificação no nível superior para os moradores do interior. Com o acréscimo desses 

aspectos, o nível de empregabilidade e potencial empreendedor dos egressos é aumentado 

consideravelmente, beneficiando não somente eles, mas todo o município em potencial. 

 

 

3.3.4 Pesquisas de TCC’s aplicadas à economia local e faixa etária dos novos alunos entrantes 

 
Existe um exemplo que inclusive fui banca, a professora Elisabeth Broc coordenava 

uns cursos de Tecnólogo em Pescado, de alimentos. E todos os tccs eram voltados 

para modelos de negócio, ou eram estudos de cadeia, ou eram produtos mesmo 

embutidos, linguiça de peixe. (Entrevistado II). 

 

Os trabalhos de conclusão de curso apresentados pelos alunos podem possuir diversas 

inovações dentro deles, como no exemplo dado pelo entrevistado II. Os trabalhos citados na 

entrevista foram trabalhos que levaram tempo e fomentos para serem realizados, e neles foram 

criados novos modelos e até mesmo novos produtos, como os embutidos citados na fala do 

entrevistado. 

 

Essas novas descobertas geradas pelos estudantes geram um grande potencial para o seu 

município, mas, para que as descobertas dos estudantes sejam levadas para frente, são 

necessários investimentos, e vontade do poder público, pois os estudantes já realizaram diversas 

pesquisas que servem como indicativos de problemas presentes nos municípios estudados, 

como descreve o entrevistado III em sua fala: 

 

“Nós tivemos agora uma turma de 35 tecnólogos em Turismo, foram 35 trabalhos falando sobre 

Ecoturismo, falando sobre os limites e possibilidades do desenvolvimento do turismo no 

município. O que quero dizer com isso, que a universidade, a partir do curso, ela também gera 

pesquisa, ela também gera com suas monografias que na minha concepção são indicativos de 

políticas públicas para o desenvolvimento local daquela unidade. O que está faltando é esse 
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diálogo um pouco mais do poder local com relação a dialogar um pouco mais com as esferas 

institucionais do estado para verificar isso daí”.  

 
Olha, hoje as pessoas falam assim ‘que a universidade só é ensino no interior’. Eu 

discordo disso, eu já fui aluno e hoje sou gerente. A universidade com o curso especial 

ela faz ensino, pesquisa, extensão. Por que ela faz ensino? Porque está acontecendo o 

ensino superior naquela localidade e no momento que o professor, na elaboração de 

um TCC, de uma monografia ou na produção do artigo esses alunos eles vão pro 

campo e uma das metas e objetivos é que eles possam problematizar a partir da 

construção do seu TCC a realidade local a daquele tema. Então a gente tem hoje cada 

curso que vai pro interior ele tem TCC que está falando de levantamento, pesquisa 

daquela realidade, ou seja, se o poder executivo junto com outras instituições e 

quiserem acesso, tiverem acesso dessas monografias, dessa literatura, ele tem ali 

indicativos de políticas públicas local (Entrevistado III). 

 

Outro importante ponto levantado pelo entrevistado II são as pós-graduações oferecidas pela 

própria universidade, especialmente as já existentes em gestão comercial, afinal muitos dos 

alunos já possuem algum tipo de trabalho, sendo estes comerciantes ou empreendedores antes 

do momento em que ingressaram na universidade, melhorando suas capacidades de gestão de 

forma mais especializada. Isso está exposto na seguinte fala: 

 
Outra coisa dentro desse campo do processo econômico são as pós-graduações que já 

existe em Gestão Comercial, os alunos já são inclusive pessoas que já são 

empreendedores, comerciantes e era bom dar uma olhada na lista de pessoas 

cadastradas para fazer pós. O que eles fazem? Alunos formados em economia, 

bacharel em algo e na ficha dele está o quê? Esses alunos não terminaram os cursos. 

Poderia fazer uma ficha e ver essa relação. No caso aluno comerciante, balconista. 

Quantos deles estão fazendo gestão e estão atuando no comércio (Entrevistado II). 

 
Uma coisa bem interessante que vou te dizer aqui, fiz um levantamento lá na UEA de 

Maués e por uma curiosidade queria conhecer quem eram esses alunos. Já vou pra 

cinco anos como gerente em Maués. E verifiquei que, nos 17 anos de universidade, o 

nosso público de Maués, alunos que estavam na sala de aula eram alunos acima de 24 

anos. E aí eu percebi também que, dos últimos 24 anos, esse número de alunos, de 

acadêmicos de 24 anos pra cima ele vai baixando, ele está baixando. A gente tá 

recebendo hoje alunos de 17 e 18 anos, que é a idade regular para entrar numa 

universidade. Então a leitura que a gente faz é que a universidade levou conhecimento, 

levou formação para aquelas pessoas que não teriam nenhum tipo de formação se não 
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tivesse uma universidade num processo de inclusão, e hoje a gente vê jovem entrando 

de fato na universidade, inclusive pessoas fazendo a segunda graduação na própria 

universidade (Entrevistado III).  

 

De acordo com o Entrevistado III, nos primeiros anos da universidade, a idade dos alunos era 

próxima de 24 anos, esses alunos eram pessoas residentes dos municípios que não possuíam 

ensino superior, muitos por falta de oportunidades e inclusão. Tal fato tem mudado e atualmente 

a idade dos alunos que ingressam na universidade diminuiu, alunos mais jovens estão 

ingressando na faculdade e alguns dos alunos estão até mesmo realizando sua segunda 

graduação. 

 

Os TCC’s produzidos pelos alunos no interior têm grande potencial, pois são pesquisas 

realizadas por moradores e voltadas para os problemas presentes nos municípios. Com o suporte 

das pesquisas realizadas, a iniciativa privada e o poder público podem trabalhar junto aos 

estudantes para promover, através de financiamento, suporte logístico, políticas públicas, a 

melhora da qualidade de vida geral. 

 

 

3.3.5 A Tecnologia como fator diferencial de transformação do mercado 

 
A universidade vem discutindo novas formas de fazer essa interação com a indústria 

e com o emprego, hoje se fala em novos personagens nesse cenário, as ferramentas 

tecnológicas são outras, mas o modelo de educação ainda é muito tradicional 

(Entrevistado IV). 

 

Durante algum tempo, na década de 1980, temia-se o avanço tecnológico, nas empresas falava-

se muito no processo de substituição da mão de obra humana pela máquina e não tínhamos a 

noção de onde poderíamos chegar. Nas décadas seguintes, o que se percebeu foi que houve uma 

integração entre eles, constituindo-se como o maior patrimônio das empresas justamente o seu 

capital intelectual e de seus colaboradores. A ligação entre ser humano e máquina é sempre 

necessária na concepção de produtos e serviços desde que neste link tenha-se o conhecimento 

como fator preponderante. 

   

O entrevistado IV cita Peter Drucker que dizia ‘vivemos na sociedade do conhecimento e os 

modelos de produção estão todos diferenciados’. Mudar é preciso, sendo imprescindível 
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estarmos preparados para lidar com a velocidade com que ocorrem as transformações na 

sociedade e no mercado. O entrevistado VII complementa dizendo que a tecnologia e a 

inovação são dois itens que proporcionam evolução e revolução. Quem não acompanhar esse 

ritmo de transformação fica desatualizado e fora do contexto econômico e social. Durante a 

década de 90, falou-se muito em globalização, que era a quebra de barreiras entre países, hoje 

o que bate a porta, e já estamos nela, é a era digital, em que as informações transitam em 

velocidade instantânea e a comunicação entre as pessoas é direta e sem limites de espaço e 

tempo, fala-se na quarta revolução industrial e na indústria 4.0. 

  

A evolução recente das tecnologias digitais modifica tanto as relações na sociedade como as 

noções de espaço e tempo. É surpreendente o quanto a sociedade mudou na forma de 

comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar; o que antes levavam-se dias ou até 

semanas para se ter a informação sobre diversos eventos distantes, nos dias atuais temos a 

informação de forma quase instantânea. Como exemplos, podem-se citar as mudanças no 

ambiente de trabalho e nas rotinas da população como pedir um transporte, uma refeição, fazer 

uma compra pela internet, uma transferência bancária, entre outros. Tudo isso requer a 

ampliação do conhecimento ao mesmo tempo que outras preocupações aparecem como a 

possibilidade da diminuição da privacidade e o excesso de informação. 

   

Desta forma, nos diz o entrevistado IV, compreender uma universidade mais próxima do 

mercado é um desafio da própria UEA e dos novos cursos a serem ofertados. Tudo isso gera 

novas especificidades e novas expertises, a universidade tem que estar atenta a isso, se não ela 

corre o risco de não conseguir formar os profissionais que o mercado exige. O foco deve ser o 

de evoluir continuamente o processo de ensino-aprendizagem, acompanhando as necessidades 

do mercado e também os interesses dos alunos. Neste ritmo em que o mercado tem se 

modificado, ressalta o entrevistado IV, as graduações tradicionais dentro das universidades 

deverão deixar de existir em breve. Ele complementa citando o exemplo de Parintins “que vai 

formar Engenheiro agora, mas não é o engenheiro tradicional, é o engenheiro dentro da 

economia que a gente chama de economia verde, que pensa na economia de energia e todos 

esses pontos aí, energia limpa, que se utilize os recursos do meio sem que precise buscar 

cerâmica lá em outro lugar. A universidade não pode perder o “time” porque a coisa está muito 

rápida, ela já precisa estar discutindo isso, as instituições de ensino, dispostas a inovar, a 

introduzir novas formas de aprendizagem e gestão, certamente terão enorme vantagem 

competitiva”.  
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Segundo os entrevistados V e VI, o incremento de novas tecnologias de comunicação e 

informação no contexto da educação busca a desmistificação de estigmas históricos, por meio 

da redução de distâncias e do atendimento a um número cada vez maior de habitantes, 

beneficiando a interação entre elas e promovendo tanto a inclusão digital quanto a social. A 

universidade do estado do Amazonas utiliza muito o sistema mediado por tecnologia neste 

contexto, e este sistema vem se constituindo como um alavancador do processo de 

interiorização da educação. Para o entrevistado V, a UEA deveria buscar investir cada vez mais 

na evolução desta modalidade com o objetivo de fazer uma melhoria contínua nesse processo 

para podermos atingir cada vez mais municípios. O entrevistado VI acrescenta que há a 

necessidade se estreitar a relação com o empreendedorismo, precisa de mais ações, talvez uma 

incubadora, um núcleo próprio de incentivo entre as ideias e os empreendedores, visto que há 

um pessoal que tem o recurso e o empreendimento, e há novas tecnologias sendo desenvolvidas 

ali, a ponto de serem empreendidas.  

  

O pensamento dos entrevistados VII e VIII é o de que a universidade poderia dar uma atenção 

ao que acontece no mercado hoje, temos vagas em aberto pra pessoas qualificadas e temos 

pessoas com outras qualificações que estão fora do mercado, principalmente pessoas com mais 

de 40 anos, que estão fora do mercado por não terem acompanhado a evolução tecnológica. O 

olhar da universidade poderia ser para estas pessoas, investir nelas que poderia ser por meio de 

uma segunda graduação por exemplo, uma qualificação que não precisaria ser de uma 

graduação de três ou quatro anos pra fazer isso. Trabalhar com certificação. As empresas tão 

aumentando sua produtividade e sua demanda por tecnologia e ao mesmo tempo está crescendo 

o número de pessoas fora do mercado. Então se pensa, como consigo colocar a tecnologia, lá 

no turismo por exemplo, posso usar. Na medicina, também vou usar a tecnologia. Se utiliza 

isso, então a tecnologia vai permear todas as áreas do conhecimento. Então tem que se pensar 

nessas parcerias no interior para as pessoas permanecerem lá, e sermos parceiros de 

crescimento. Manaus já não cabe mais ninguém.  

 

Outro ponto levantado pelos dois entrevistados é o custo do aluno para a UEA: ‘o custo de um 

aluno daqui é o custo de uma universidade de Harvard’, afirma o entrevistado VII, mas porque 

estão embutidos neste custo diversas atividades que deveriam ser de responsabilidade do setor 

público municipal e estadual, não da UEA. Para ele a universidade deveria cuidar da parte que 

sabe fazer bem, que é pesquisa, desenvolvimento e dar qualidade e meios desse cidadão ter e 

ser formado e dar a contribuição dele para a sociedade. 
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Temos de ter essa visão estratégica de futuro porque vejo assim, a universidade hoje fazendo 

um papel em função que o poder público não chega, é um braço. Está fazendo, mas não é 

remunerado pra isso. Então esse nível de especificidade ele vai se modificando hoje diante desse 

cenário de nova indústria e a forma como a universidade vai entender isso é um desafio, um 

desafio pra todas as instituições. Outro dia uma indústria precisava de um profissional que fosse 

fluente em Inglês, fluente em programação de uma área especifica, que tivesse bom 

relacionamento com outras relações de outros países do mundo e que fosse dedicado somente 

aquela indústria. Nós não conseguimos achar essa pessoa, eu não consigo indicar essa pessoa, 

porque não tinha essas qualidades que o mercado exigia. 

 

 

3.3.6 Dificuldades impostas pela logística da região - Pontos a melhorar 

 
... O nosso estado é gigantesco, só o estado do Amazonas é maior que o nordeste 

inteiro, e às vezes o aluno se deslocar de uma cidade pra outra no interior é como se 

ele se deslocasse de um estado pro outro no nordeste, não tem como fazer isso 

diariamente num exercício triangular, ele precisa morar no local, ficar, e 

precisaríamos melhorar esses programas de assistência. (Entrevistado XI) 

 

A dificuldade de locomoção no interior do estado do Amazonas sempre foi um ponto a ser 

melhorado no estado, e como exposto também pelo entrevistado XI acima, é praticamente 

impossível para os moradores do interior fazerem esse caminho diariamente Esse problema 

logístico não é um problema recente, o estado já sofre com um isolamento geográfico e 

histórico, e diversos planos ja foram realizados para que esse problema seja atenuado, porém 

os municípios ainda são isolados até mesmo de municípios vizinhos. 

 
Outra dificuldade enorme que temos no sistema de comunicação, mas daí não é uma 

dificuldade somente da UEA, é da região, do estado, esta dificuldade e afeta 

diretamente todos os cursos da UEA e isso dificulta por exemplo que o aluno tenha 

acesso a literatura, pois alguns cursos funcionam para que o aluno tenha acesso à 

literatura, os professores levam em pen-drive e não pode por exemplo disponibilizar 

numa nuvem, agora imagine outras informações e acesso a dados, que poderiam ter 

acesso a parte laboratorial, e essa é uma dificuldade grande, de comunicação, 

transporte e logística em si, pois a formação que a universidade deve proporcionar não 

fica atrelada somente a aulas, mas a possibilidade de levar o aluno pra participar de 

eventos acadêmicos e culturais, porque a universidade é para formar cidadãos, essa é 
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a proposta e a universidade precisaria melhorar, não somente a universidade, 

precisaríamos apoiar mais pesquisas e eventos acadêmicos culturais no interior, e pra 

isso precisaríamos de uma FAPEAM mais forte, de uma agência a fomento e pesquisa 

pra apoiar o processo de interiorização junto com a secretaria de cultura no interior, 

essa é minha visão, mas olhando da universidade pra formar melhor (Entrevistado 

XI). 

 

Além do problema de locomoção também existem os problemas de infraestrutura presentes, é 

muito difícil encontrar algum município do interior que não enfrente problemas de comunicação 

ou problemas de conectividade a internet. E cursos que necessitam de abordagens mais práticas, 

que necessitam de visitas de campo, eventos específicos e aulas em laboratório também sofrem 

com a falta de infraestrutura. 

 

A universidade em alguns casos quando oferece um curso em um município existe um acordo 

com os órgãos municipais. 

 
...também uma das dificuldades é que a universidade ela cumpre é que quando ela vai 

ministrar um curso, ela vai até o fim do curso, mas geralmente esse curso é articulado 

junto ao poder público municipal e às vezes na transição de um gestor pro outro a 

universidade acaba assumindo sozinha, não é o caso do nosso município, mas alguns 

outros, aquele compromisso que ela acordou com aquele prefeito, aquele gestor que 

estava. Sobretudo na minha formação, na época que o Vasco Ribeiro fez todo o 

processo, levou o curso, houve uma eleição e ele não foi reeleito e o prefeito que 

assumiu não deu continuidade ao projeto e a universidade teve que assumir 100% dos 

custos, afinal existe um custo aí (Entrevistado III). 

 

Como descrito pelo entrevistado III, em alguns casos esse acordo não é terminado, e a 

universidade tem que arcar com todos os custos sozinha, o que acarreta um gasto maior para 

universidade e gera uma incerteza todas as vezes em que os cursos serão ofertados. Esse 

problema só é intensificado pelo fato de que a UEA não possui independência financeira, ela é 

subordinada aos poderes estaduais, tendo que passar por toda a burocracia estatal, como exposto 

pelo entrevistado V: “Do seu início, penso que sim, e só não continuamos a superar o atingir 

desse objetivo porque nós não temos autonomia de fato, em termos financeiros, e em termos 

administrativos, não temos essa autonomia. Somos subordinados ao executivo e ao estadual, 

então nós somos sujeitos a todo trâmite de dentro do estado. Se o executivo, que é tido 

inseparado, o executivo supera o limite prudencial de suas despesas, a universidade vai junto 
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com ele. É o que está acontecendo, e não deveria, pra mim isso não deveria. Então da mesma 

forma que deveríamos ser unidades autônomas, não só financeiramente, nós temos nosso 

orçamento próprio, nós deveríamos ser administrativamente. Como o Tribunal de Justiça é, mas 

se isso não existisse acho que nós poderíamos ter feito um trabalho bem mais amplo, porque a 

gente depende dos trâmites estaduais, como SEAD, SEFAZ pra poder solicitar uma passagem, 

pra solicitar diárias, pra poder fazer pagamento dos professores que vão ministrar aula no 

interior. E se a coisa começa a ser morosa, começa a ter solução de continuidade, você começa 

a ter problema pra que o professor vá pra ministrar a disciplina no interior”. 

 

A universidade deu certo dentro dos municípios? “Está dando, só não dá mais por falta de 

suporte do poder público, da falta de autonomia por falta de acompanhamento e boas ideias e o 

que oferecer pra que o aluno possa ter uma opção de vida completamente diferente do que ele 

teria se não houvesse o curso tivesse parado no ensino médio, nós estamos sendo bem sucedidos 

sim” (Entrevistado V). Apesar das dificuldades encontradas pelos docentes e pelos discentes, a 

universidade tem dado resultado, o que mostra que com um maior suporte os efeitos podem ser 

ainda maiores, levando a uma melhora acentuada nos padrões de vida dos moradores do interior. 

 

O orçamento da UEA é um fator limitante para a expansão das atividades, tanto por limitação 

de gastos ou diferentes prioridades dos governadores, o que prejudica o progresso na 

infraestrutura e principalmente na contratação de novos professores. 

 
Agora lógico, a UEA é muito jovem, estamos caminhando pra 18 anos e temos, ano 

passado, pra você entender, temos basicamente 4 governadores, então foi muito 

difícil, os processos todos ficaram parados e temos hoje uma condição delicada porque 

o limite de gasto já vem desde 2015 ultrapassando o limite prudencial, então esse 

limite prudencial impede a UEA de realizar várias ações, como contratação de 

professores pra suprir as deficiências, aumentos seja de promoções horizontais que a 

própria lei acentua porém se não tiver o financeiro não pode executar, as promoções 

verticais (Entrevistado VII). 

 
Quando se bota essa parte da logística tem sido talvez repetitivo e desafiador pra 

executar a educação no estado do Amazonas. Um professor que queira conhecer a 

realidade, não estou nem falando da região metropolitana, tô falando de municípios 

que se você for de barco leva 5 ou 7 dias pra chegar dependendo da época do ano, tem 

que ir lá pra ver e sentir na pele. É tipo assim, tem dinheiro no bolso, mas não tem o 

que comprar ou o que comer, então é uma realidade totalmente diferente do restante 
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do país. Quando você pensa que pra ir pra Tabatinga você vai pagar mais caro que ir 

pra São Paulo, ou às vezes você chega em Santiago no Chile por um valor menor que 

pra chegar em Tabatinga, você pensa. Ou vai de barco, que na época da cheia dá em 

torno de 32 horas. Acho ainda pouco (Entrevistado VIII). 

 

Sem melhorias na logística de transportes, a quantidade de alunos atendidos continuará sendo 

limitada, tanto pelas dificuldades dos próprios alunos quanto pela dificuldade dos próprios 

professores, afinal como dito pelo entrevistado VIII, em muitos casos é mais barato e rápido ir 

para a cidade de São Paulo, sendo mesmo mais caro do que uma visita ao Chile.  

 

 

3.3.7 O município antes e depois da chegada da UEA 

 
Quando a universidade chega, você passa a ter um novo município pela presença de 

pessoas, pela presença de perspectiva de mobilidade social acadêmica e política, mas 

fundamentalmente por uma questão que eu entendo, na medida que saem os primeiros 

alunos, esses alunos passam a ocupar os lugares que estão destinados às pessoas que 

estão mais qualificadas e passam a implementar um método de gestão mais científico. 

Aquilo que era mais empírico passa a ter um nível de cientificidade (Entrevistado IV). 

 

 O que se percebe é que a chegada da universidade no interior influencia de alguma forma a 

realidade daquela cidade. Em algumas, a influência é mais perceptível do que em outras, porém 

não se pode ignorar o fato de que ainda hoje existe a influência política forte, principalmente 

nos municípios com menor população. A universidade vem, ao longo destes 18 anos, 

procurando dar acesso às classes populares ao ensino superior, mas, quando elas retornam para 

os espaços políticos, elas têm que disputar em igualdade de condição com as correlações de 

forças que se estabelecem pelos grupos políticos que dominam o poder, o fazer nos diversos 

ambientes eles se modificam, mas não se modificam na velocidade que nós gostaríamos, afirma 

o entrevistado IV.  

  

O processo de mudança começa a ocorrer quando os egressos da universidade passam a fazer 

parte da gestão municipal. E isso dá uma qualidade na gestão. A população em si passa a ter 

uma crítica, pois as lideranças todas passaram pela universidade e, ao passar pela universidade, 

levam essa gestão com cientificidade e ao mesmo tempo disputam entre si os interesses em 
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torno do poder. Então o que se modifica é que a hegemonia política no município se dá a partir 

da academia. Hoje pode-se ver isso com mais clareza.  

  

Ainda dentro do contexto político, o entrevistado I informa que a universidade, quando chega 

ao município, muda completamente o cenário local. “Chega a ser engraçado de como a 

concepção vai mudando ao longo dos anos, ouvimos alguns governadores que já passaram ao 

longo desses 18 anos dizerem que antigamente quando se chegava nos municípios se pedia uma 

quadra, um ginásio. Hoje em dia eles querem e pedem um prédio da UEA. O sonho da 

comunidade e dos jovens é ter uma universidade para que eles possam ter acesso ao nível 

superior o que é tão difícil hoje em dia. A UEA muda esse cenário quando ela faz ações de 

cidadania”.  

 

O entrevistado VI concorda com o I sobre a importância da universidade para o município. 

Segundo ele, “percebe-se que a UEA faz um diferencial até mesmo no índice de 

desenvolvimento humano a partir do momento que você melhora a formação e você tem mais 

professores capacitados atuando, sendo a UEA é um polo formador, não só pra Parintins como 

nos entornos, percebemos as comunidades se deslocando pra receber capacitação ali na região”. 

Neste sentido, observa-se que a chegada da UEA modifica em parte a relação que uma 

determinada cidade tinha com as comunidades em seu entorno, o município passa a ser uma 

espécie de cidade-polo ou cidade-universitária para os alunos que vêm das comunidades 

vizinhas e ali permanecem por quatro anos cursando uma faculdade e residindo no município 

com ajuda dos projetos de permanência do estudante oferecidos pela UEA. 

   

O entrevistado IX nos alerta para uma outra situação que por vezes passa despercebida por sua 

aparente simplicidade, mas que só acontece por conta da instalação da universidade e da oferta 

de seus produtos: “Eu penso que a qualificação profissional mexe em tudo. Na cadeia 

econômica, social. Pense em Internet em Tefé por exemplo. Internet no Amazonas é ruim, é 

cara. No interior é pior, mas já foi pior, e a demanda da comunidade universitária obriga que 

isso melhore, porque precisam disso. A própria gestão pública se vê obrigada a melhorar isso, 

a procurar prestadores de serviço melhores porque é uma pauta. Afinal, a universidade por vezes 

tem alunos que só tem internet quando está ali. Então não tenho como cortar internet pro aluno, 

porque no laboratório de informática às vezes é o único computador que ele tem acesso na 

cidade. Eu tenho que oferecer o melhor e isso nos provoca a procurar melhorias porque o aluno 

precisa disso”. 
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O entrevistado VI nos chama a atenção para o fato de que, além da contribuição financeira que 

uma universidade aporta de recurso numa unidade, não só através dos salários do pessoal que 

trabalha numa universidade, como também bolsas, ela oferece a oportunidade da realização do 

sonho de entrar numa faculdade, mas vai além quando proporciona também a possibilidade de 

fazer um mestrado, um doutorado porque ele tem uma formação de qualidade e isso é um 

diferencial muito grande pois se gera uma oportunidade não só local, como também de 

exteriorização, pois se abre uma possibilidade de que as pessoas não tem raízes, e a UEA abre 

esse passaporte aí, que é o diploma pra eles. Então se observa o aluno que sai daqui e é aprovado 

em Física, os alunos daqui estão em doutorados em São Paulo. Eles não ficam aqui pra fazer 

especialização, estão em mestrados e doutorados em São Paulo. Eles não estão aqui e quando 

voltam é pra disputar uma vaga na própria universidade. Têm-se exemplos de municípios em 

que a maioria dos professores são egressos da universidade. Matemática em Tabatinga, 100% 

do quadro é egresso. Então isso é fantástico. Você chega em Tabatinga que por ser de lá entende 

as necessidades daquele local e entende o que precisa mudar para as pessoas e estão competindo 

de igual com outros estados do Brasil.  

  

“E posso ver a diferença muito grande, pois tenho contato com alunos que estão terminando o 

terceiro ano e buscam informação de como funciona o processo de vestibular da UEA, pelo SIS 

e pelo vestibular também. Então quando vejo esses alunos saindo do ensino médio e dando 

continuidade ao superior, vejo como a UEA promoveu mudança no nosso município.  

 

Para os entrevistados IV e XI, toda mudança tem o lado positivo, mas também traz consigo algo 

de negativo, então passados os 18 anos entende-se que a universidade constituiu-se um espaço 

de crítica, mas também um espaço de contribuição pra formação de recursos humanos 

qualificados para atender na gestão do município. A partir de 2009, quando forma-se o primeiro 

quadro permanente, percebe-se que a universidade passa a ter um papel maior no município, de 

organizar, de propor, de intervir. Mas isso tudo é muito jovem pra nossa região. Então pode-se 

dizer que vivemos o primeiro capítulo de um livro muito longo a se escrever. 

 

Existe um município, de nome Ipixuna, que é um dos mais novos núcleos da UEA, onde fica 

bem nítida a mudança do antes e depois da entrada da Universidade. Muitas coisas positivas 

aconteceram com a cidade, porém outras não tão legais aconteceram também, como a subida 

do preço dos produtos, eles falam que tudo inflacionou, porque passa a circular mais gente e 

acaba tudo aumentando. Tudo tem lado positivo e negativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Estado do Amazonas por muitos anos esteve à margem do processo de desenvolvimento 

econômico que concentrava suas forças no sudeste até a segunda metade do século IX. A 

principal característica da história da economia amazonense são os ciclos que a compõem e a 

instabilidade por eles ocasionada. De fato, a região Amazônica possuía um caráter estritamente 

extrativista tanto durante os períodos de prosperidade econômica, como é o caso da borracha, 

quanto durante os períodos de recessão econômica, quando atividades como o plantio de juta e 

a agricultura forneceram algum dinamismo econômico para a região.  

 

Somente com o processo de industrialização e ocupação da Amazônia iniciado durante na 

década de 1960 por meio da implantação da ZFM (Zona Franca de Manaus), há de fato, uma 

melhora geral e significativa da economia. No entanto, todo o desenvolvimento e crescimento 

econômico que a fixação de um Polo Industrial e a concessão de incentivos fiscais podem gerar 

concentraram-se na capital do estado do Amazonas onde está localizado o PIM. Algo similar 

com o que aconteceu durante o ciclo da Borracha; enquanto Manaus tornou-se a “Paris dos 

Trópicos” os municípios do interior do estado converteram-se em polos de extração e 

escoamento do produto. Agora têm-se multinacionais no coração da Amazônia e pouco ou 

nenhum desenvolvimento econômico descendo ou subindo os rios. 

 

Todo o aparato social, econômico e educacional concentra-se na região metropolitana de 

Manaus e, ao interior do estado, restou uma economia, em maior ou menor grau, baseada na 

agricultura, na pesca e no turismo. Nesse sentido, a interiorização do ensino superior que tem 

como objetivo levar aos municípios afastados e com baixos índices de desenvolvimento 

melhorias educacionais, democratizando a educação, figura como ferramenta principal para 

alcançar melhorias socioeconômicas. Ao promover interação social, conhecimento acadêmico 

e pesquisa para os moradores destes municípios criam-se condições para que estes possam 

estudar e atuar profissionalmente no município no qual residem, contribuindo para que a 

qualificação da mão de obra e a aplicação dos conhecimentos adquiridos na academia possam 

ser vetores do desenvolvimento social e econômico na região. 

 

Alguns municípios do interior do Amazonas tornaram-se importantes centros culturais, 

turísticos e geográficos, contribuindo significativamente para a economia do estado, como é o 



    
 

 

166 

caso dos municípios de Itacoatiara, com seu terminal portuário, e Parintins, com o Festival do 

Boi-Bumbá. Nestes contextos, a atuação da universidade profissionaliza estas atividades, 

tornando-as mais rentáveis. Ao qualificar a mão de obra possibilita-se o desenvolvimento 

socioeconômico respeitando os municípios e suas potencialidades.  

 

Ao analisar a interiorização da educação superior pública e sua relação com o contexto de cada 

município tendo como objeto de estudo a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sendo 

esta a maior universidade multicampi do país, localizada em um dos estados com maiores 

barreiras logísticas do país procurou-se demonstrar a relevância de estudos desta natureza na 

compreensão da universidade como vetor do desenvolvimento regional e a responsabilidade 

social que a mesma possui no sentido de contribuir além da qualificação profissional, 

aprimorando igualmente a qualidade de vida das pessoas.  

 

Demonstrando o papel social das instituições de ensino superior, torna-se evidente a 

necessidade de expandir as universidades para os municípios interioranos, pois aguça a 

percepção do quanto a desigualdade no acesso ao ensino retira de quem é do interior do estado 

a possibilidade de estudar, violando seu direito de acesso à educação ou condicionando este 

indivíduo a mudar-se para as grandes capitais, sem retornar ao seu município de origem. Tal 

panorama é de vetor desigualdade regional, pois estabelece um nível alto de pessoas 

qualificadas nas capital e, em contrapartida, abarca pobreza e falta de acesso à educação nas 

regiões interioranas dos estados. 

 

Para atingir o objetivo de caracterizar e discutir a interiorização da educação superior, tomou-

se como ponto de partida a revisão da literatura relacionada ao tema, utilizando-se, ainda como 

mecanismo para interpretação do projeto de interiorização da UEA e sua relação com o contexto 

local, a execução de entrevistas e análise dos roteiros e respostas. A partir de uma primeira 

leitura das próprias entrevistas transcritas, foi necessário codificar, ou seja, classificar, agregar 

e categorizar trechos das entrevistas. A catalogação das respostas resultou em uma 

convergência para os três grandes temas das entrevistas como categorias finais: a) Examinar os 

aspectos relacionados à interiorização da educação superior da Universidade do Estado do 

Amazonas nos municípios amazonenses pelo ponto de vista social; b) Analisar as políticas 

públicas de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas nos municípios 

amazonenses à luz da inclusão social e do desenvolvimento local; e c) Avaliar as mudanças 
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sociais e econômicas nos municípios amazonenses a partir da implantação de campus da 

Universidade do Estado do Amazonas.  

 

Em termo de aspectos relacionados à interiorização da educação superior da UEA, têm-se nove 

subcategorias que representam os itens que condicionam o processo de interiorização do ensino 

superior promovido pela UEA nos municípios: 1) Formação de professores no curso Normal 

Superior no Proformar; 2) Interiorização inovadora de graduação e pós-graduação; 3) Estratégia 

de administração (descentralização) – Centros, Núcleos e Polos; 4) Parcerias: a estratégia da 

composição e não da sobreposição; 5) Construção do conhecimento e não apenas disseminação; 

6) Fixação do cidadão na sua cidade de origem e qualificado; 7) Procura pela melhora dos 

indicadores sociais dos municípios; 8) Papel social, político e econômico da Universidade; 9) 

Processo de escolha dos cursos. 

 

Os aspectos acima discriminados são resultados da convergência entre as respostas de cada 

entrevistado que possibilitou enumerar e categorizar os princípios norteadores do projeto de 

interiorização da UEA com base no roteiro. Sendo assim, evidencia-se que a Universidade do 

Estado do Amazonas tem como um dos principais objetivos atingir aquele púbico que, em geral, 

não é alvo das faculdades particulares. Para isso, a universidade utiliza tecnologias de ponta e 

gestão inovadora.  

 

Pensar em um projeto de interiorização do ensino superior no Amazonas impõe dificuldades e 

barreiras peculiares à região. Neste sentido, a UEA procurou soluções alternativas e inovadoras 

que possibilitassem a democratização da educação mantendo a qualidade, o respeito às 

potencialidades locais e a eficiência no uso dos recursos públicos. Na visão dos entrevistados, 

essa era a forma mais sensata para vencer as distâncias e chegar a todas as sedes municipais. 

Os cursos modulares, presenciais e mediados por tecnologia, em que os alunos têm aula via 

satélite todos os dias ao vivo com professores da capital com o auxílio de um professor tutor, 

atendem as demandas sociais de cada município e respeitam as potencialidades locais, para, 

assim, atender a necessidade de mão de obra dos arranjos produtivos locais e garantindo 

emprego e renda para os recém-formados. Dessa forma, a UEA atinge o objetivo de levar 

oportunidade àqueles com menor poder aquisitivo mantendo-os nos seus municípios de origem. 

 

Em termos de gestão inovadora, cabe ressaltar os estudos em termos de quais cursos 

oferecerem, em qual modalidade e quais municípios atender. Atingir 61 municípios de um 
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estado com dimensões gigantescas, onde o principal meio de transporte é hidroviário e com 

regime de chuva de 6 meses, é um desafio; no entanto, a solução é inovadora: oferecimento de 

cursos superiores em uma espécie de modalidade “rodízio de cursos” ou “universidade 

itinerante”. Os cursos vão percorrendo cada um dos municípios até que todos ou pelo menos 

boa parte deles sejam atendidos. Em linhas gerais, isso significa que um curso não se instala 

regularmente em um mesmo município. A universidade atende as demandas sociais e qualifica 

mão de obra para atuar dentro da área em que o município tem potencialidade sem saturar o 

mercado de trabalho, garantindo emprego a todos.  

 

O projeto de interiorização do ensino superior promovido pela UEA visa a soluções para um 

desenvolvimento autossustentável que respeite as demandas de cada município. Logo, a 

prioridade da proposta é promover o acesso dos 61 municípios à educação gratuita e de 

qualidade, tornando possível, por meio da educação, encontrar mecanismo para amenizar as 

disparidades intermunicipais, incentivando o desenvolvimento socioeconômico e, por 

consequência, o desenvolvimento municipal. 

 

A Universidade do Estado do Amazonas possui um sistema educacional único e diferenciado 

daqueles utilizados por outras instituições que possibilitam estar presente em quase todos os 

municípios do estado, sendo composta por 5 (cinco) unidades acadêmicas na capital, 6 (seis) 

centros de estudos superiores e 10 (dez) núcleos de ensino superior. Os centros de estudos 

superiores estão localizados nas cidades com maior população e em pontos estratégicos 

geograficamente com o objetivo de funcionarem como cidades-polo para as comunidades que 

estão situadas no seu entorno. 

 

Mais do que inovar ou construir sedes, é necessário construir conhecimento. No entanto, este é 

um processo complexo e se dá por meio da pesquisa, da socialização do saber e da interação do 

conhecimento adquirido em sala de aula com a comunidade, ou seja, a pesquisa e a extensão. 

Nessa perspectiva, o conhecimento deve retornar para a sociedade e só ocorre de fato quando a 

comunidade o retém e o aplica em suas atividades do dia a dia. É dessa forma que o 

desenvolvimento começa a ser propagado, por meio da propagação do conhecimento. 

 

A universidade neste contexto passa a ser protagonista, em um processo de desenvolvimento e 

mitigação das desigualdades que marcou historicamente o processo de formação econômica do 

Brasil e, especialmente, da Amazônia. É fato que o baixo índice de desenvolvimento 
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caraterístico do interior se dá por diversos outros fatores e o acesso à educação isoladamente 

não resolve o problema. No entanto, a educação possui um papel estratégico no processo de 

superação da pobreza e disparidades regionais. A UEA mostra-se pioneira como universidade 

comprometida com a interiorização do ensino superior que inova e respeita as características e 

contextos sociais no qual o centro ou núcleo está inserido, seja por meio da tecnologia ou na 

escolha de quais cursos oferecer, assim, a universidade consolida-se como inovadora nos mais 

diversos aspectos.  

 

Em um contexto mais amplo, no Brasil, as políticas públicas de interiorização da Educação 

Superior são os únicos caminhos pelos quais os brasileiros que residem em municípios mais 

afastados podem alcançar um diploma de ensino superior. Segundo Costa (2017), a expansão e 

ampliação das universidades em municípios longínquos é reflexo de uma série de políticas de 

acesso que refletem a forma secundária com a qual a interiorização do ensino superior foi 

tratada por muitos anos, conduzindo o interior a uma situação de urgência e desigualdade. 

 

Para analisar as políticas públicas de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas 

nos municípios amazonenses levando em consideração a inclusão social e o desenvolvimento 

local, fez-se necessário subdividir a categoria de acordo com o roteiro e repostas das entrevistas 

em quatro subcategorias: inclusão social pela educação; os projetos de permanência do aluno 

na UEA; os serviços oferecidos pela UEA; e o processo formação de massa crítica. 

 

Ao subcategorizar e convergir as respostas às perguntas realizadas nas entrevistas, chega-se à 

conclusão que, de fato, o processo de interiorização da educação superior realizado pela UEA 

foi pensado em vista de atender as necessidades dos povos amazônidas, demonstrando o 

compromisso no sentido de atender todos os municípios do estado em suas peculiaridades e 

complexidades, beneficiando povos que, ao longo de muitos anos, estiveram à margem do 

processo de desenvolvimento ocorrido na capital e sem qualquer perspectiva de ascensão social, 

educação superior ou empregabilidade. Neste contexto, o que a universidade faz, ao se fazer 

presente nestas localidades, é a mais clara demonstração de inclusão social, é a educação como 

ferramenta libertadora, pois a ignorância aprisiona estes povos em um ciclo de pobreza. Já a 

educação rompe com esta realidade, amplia horizontes, pavimenta caminhos, dá ao caboclo 

ribeirinho, aos indígenas e aos demais membros das comunidades o direito que durante décadas 

lhes foi usurpado, o direito à educação gratuita e de qualidade.  
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Dentro do mesmo sentido de igualdade de oportunidades para aqueles que desejam integrar o 

corpo discente da UEA, a universidade oferece cotas especiais seguindo as determinações 

dispostas na Lei no. 2.894/2004, segundo a qual ficou definido que 80% das vagas são 

destinadas aos estudantes que comprovem haver cursado as três séries do ensino médio em 

instituições públicas ou privadas localizadas no estado do Amazonas e apenas 20% das vagas 

são destinadas a estudantes que tenham cursado o ensino médio em qualquer outro estado da 

federação.  

 

Dentre o percentual de alunos que integram as cotas para estudantes amazonenses, 60% são 

destinadas aos alunos oriundos de escolas públicas e metade das vagas oferecidas na Escola 

Superior de Saúde da capital são destinadas exclusivamente a alunos que comprovem haver 

estudado pelo menos oito séries do ensino básico no interior do estado. Garante-se, assim, que 

estes alunos tenham acesso a cursos elitizados, como é o caso de Medicina, e possam 

especializar mão de obra para atuar nestes municípios onde muitas vezes faltam profissionais 

dispostos a locomover-se da capital para o interior. E desde 2005 a Universidade oferece vagas 

especiais destinadas a alunos que comprovem pertencer a alguma etnia indígena, percentual de 

vagas corresponde ao percentual da população indígena na composição da população do estado 

do Amazonas. 

 

A política de cotas e interiorização adotada demonstra o compromisso com a inclusão social ao 

fazer com que todos os cidadãos, de todos os estratos sociais, de todas as localidades do estado, 

de todas as raças e etnias tenham acesso à educação superior pública. A universidade torna-se 

palco das mais diversas transfigurações étnicas e não elitiza a educação. Para a universidade, 

não basta ofertar cursos e formar alunos, mas cabe também incluir essas pessoas e agregar valor 

social e econômico aos municípios ao fornecer subsídios no sentido de formação de capital 

humano para o desenvolvimento regional.  

 

De fato, incluir povos tradicionais ao quadro discente é um processo desafiador, pois abarca em 

seu bojo diversas barreiras linguísticas, educacionais, geográficas e culturais. No entanto, estes 

entraves à inclusão podem ser superados de diversas formas; em localidades onde os indígenas 

não falam como também não leem em português, por exemplo, há a presença de um monitor 

que traduz para eles e os auxilia. Além disso, a universidade irá oferecer a partir deste ano o 

primeiro curso de licenciatura intercultural indígena na região do alto Solimões com o intuito 
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de formar mão de obra para atuar tanto na educação básica quanto auxiliando a própria 

universidade na educação superior. 

 

Em uma perspectiva geral, este processo é libertador e se expande por toda a comunidade. A 

inclusão social destes jovens abrange todo o contexto social no qual eles estão inseridos, pois 

se tratam de pessoas que nunca tiveram acesso a esse grau de conhecimento. Através do ensino, 

do debates de ideias, da pesquisa e da extensão ocorre a formação de massa crítica, indivíduos 

aptos a pensar e questionar o status quo, aptos a romper com o ciclo de desigualdade em que se 

encontram.  

 

O papel da universidade vai muito além de oferecer disciplinas e outorgar grau aos alunos: o 

conhecimento intelectual é apenas uma das atribuições. A instituição deve buscar transformar 

a realidade dos alunos por meio da percepção deste como membro de uma sociedade, 

formadores de opinião, convertendo-os em seres humanos éticos, participativos, críticos e 

questionadores. Esse é o verdadeiro papel da universidade enquanto agente social: transformar 

realidades. 

 

Nesta mesma perspectiva, a presença da universidade foi crucial para o questionamento da 

gestão municipal, que muitas das vezes pautava-se em uma espécie de “coronelismo de 

barranco” que até os dias de hoje é vigente em diversos municípios e propôs alternativas ao 

desenvolvimento por meio da atuação dessa massa crítica formada nos bancos da universidade. 

A instituição tem um poder transformador e é essencial na pavimentação do caminho rumo a 

uma sociedade mais justa, esclarecida, igualitária e cidadã não só na capital, mas especialmente 

no interior. 

  

Partindo do princípio de que o estudante não sai da universidade com o mesmo pensamento, 

espera-se que esse indivíduo rompa com o senso comum e passe a atuar como agente 

transformador dentro da comunidade. A UEA, nesse sentido, figura como força centrípeta do 

desenvolvimento. De acordo com as entrevistas realizadas, a universidade não forma somente 

profissionais, como também massa crítica atuante e responsável.  

O grande desafio da universidade é manter estes alunos, pois muitas vezes as turmas finalizam 

com menos da metade dos alunos que iniciaram. Há diversas razões para a desistência, como 

desinteresse pelo curso, baixo desempenho ou impossibilidade de conciliar estudo e trabalho. 

Nesse sentido, a interiorização é desafiadora, pois, no interior do estado, grande parte da 
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população atua em atividades braçais e pouco especializadas. Como forma de manter estes 

alunos, a universidade oferece casa do estudante, auxílio-moradia, auxílio-transporte e 

restaurante universitário com a finalidade de lhes fornecer condições financeira de 

permanência. 

 

Os principais impactados pelas políticas de permanência são os jovens de baixa renda oriundos 

do interior do estado que buscam qualificação profissional em cursos como medicina e 

enfermagem que são oferecidos exclusivamente na capital. O deslocamento desses jovens rumo 

à capital, os auxílios financeiros e sociais oferecidos pela universidade e seu retorno ao interior 

é parte do processo de interiorização.  

 

Ao avaliar as mudanças sociais e econômicas nos municípios amazonenses a partir da 

implantação de campus da Universidade do Estado do Amazonas, chegou-se a 4 (quatro) 

subcategorias que explicam e contextualizam estas mudanças: 1) A formação de mão de obra 

qualificada, a partir de 2010, para atender as cadeias produtivas dos municípios; 2) A geração 

de um fluxo circular de renda na economia local pela UEA a partir da sua instalação no 

município; 3) Incentivo ao empreendedorismo e empregabilidade nos municípios; 4) Pesquisas 

de TCCs aplicadas à economia local e faixa etária dos novos alunos entrantes.  

 

Com base nas entrevistas, chega-se à conclusão de que a Universidade do Estado do Amazonas 

possui forte influência econômica no local onde se instala, visto que oferece condições para que 

a população se qualifique profissionalmente e possa ter maiores chances de empregabilidade, o 

que movimenta a economia local por meio da renda oriunda das remunerações de salários, ou 

seja, leva ao aumento da demanda por bens e serviços.  

 

Para atender a este objetivo, os cursos oferecidos devem ir ao encontro de arranjos produtivos 

locais para que estes indivíduos tenham emprego digno após a formatura. Além dos potenciais 

produtivos, existem potenciais turísticos, culturais e gastronômicos que precisam ser 

explorados com o intuito de atender os municípios que possuem como principal fonte de renda 

as manifestações culturais, como é o caso de Parintins, com o boi-bumbá, e Manacapuru, com 

as cirandas. Nesse sentido, a UEA já oferece na capital e em Manacapuru os cursos de Turismo 

e Dança com vista a atender esta demanda. 
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O conceito de fluxo circular da renda possui grande importância na ciência econômica, pois 

permite avaliar a dinâmica econômica de cada região e, dessa forma, compreender o processo 

de distribuição, construção e propagação da riqueza. A Universidade do Estado impacta este 

fluxo ao incorporar mão de obra capaz de trabalhar e movimentar este ciclo. De forma geral, a 

universidade caracteriza-se como um agente dinamizador nas formas de obter renda em 

qualquer sociedade. Ao gerar riqueza intelectual, inovação, empreendedorismo e ampliar 

horizontes profissionais propicia um ambiente mais suscetível à dinâmica de renda. 

 

Verificou-se que o processo de interiorização promovido pela Universidade do Estado 

Amazonas se relaciona e respeita o contexto local de cada município, seguindo suas 

potencialidades e atendendo demandas das próprias comunidades. A instituição figura como 

um agente transformador da realidade local e da sociedade como um todo, tornando-se uma das 

protagonistas do projeto de desenvolvimento no interior do Amazonas, na formação de massa 

crítica e de cidadãos mais conscientes.  

 

Por meio da tecnologia e da gestão inovadora a universidade vem desempenhando um papel 

relevante na mitigação das desigualdades intermunicipais que caracterizam a região. É evidente 

que a educação por si só não é o único aspecto desta realidade, mas pavimenta o caminho para 

que qualquer projeto de desenvolvimento que venha a ser pensado tenha mão de obra local e 

fomente o pensamento da comunidade no sentido de perceber a situação em que se possa 

questionar e cobrar melhorias.  

 

Interiorizar o ensino superior é democratizar o conhecimento, é criar possibilidades para que 

tanto o filho do empresário da capital, quanto o filho do pescador ribeirinho ou o jovem indígena 

tenham a possibilidade de mudar de vida, de contribuir para sua comunidade por meio do 

conhecimento. Essa á a principal característica ressaltada nas entrevistas sobre o processo de 

interiorização da Universidade do Estado, superar as barreiras logísticas, culturais e linguísticas 

com o propósito de levar educação para todos onde quer que estejam. 

 

Este é um processo desafiador e passível de falhas. Ainda há entraves e barreiras que por hora, 

mostram-se intransponíveis, por exemplo como levar um curso de medicina para o interior do 

estado, ou como manter o aluno do interior que trabalha em atividades braçais dentro da 

universidade? No entanto, o simples fato de que a universidade está ali, se faz presente de forma 

ativa e cidadã, e muda realidades, independente de qual curso esteja sendo oferecido ou quantos 
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alunos estejam em sala de aula, a instituição está ali colaborando para mudar vidas e quebrar 

paradigmas. Há algumas décadas cursos superiores destinados a tribos indígenas era algo não 

cogitado, atualmente é uma realidade e ocorre no alto Solimões. Todas as entrevistas aqui 

transcritas e sintetizadas são indícios do quanto se fez e o quanto precisa ser feito para alcançar 

a excelência. Contudo, há unanimidade quanto à importância da Universidade do Estado do 

Amazonas como fonte de capital humano, inclusão social e desenvolvimento socioeconômico 

onde quer que ela se faça presente. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Roteiro semiestruturado para entrevistas 

 

Bloco 1 – O(a) entrevistado(a) 

 

Nome. Cargo. Naturalidade. Trajetória profissional. Experiência profissional. Trajetória na 

universidade. Relação com a cidade e com a Universidade. 

 

Bloco 2 – A Universidade do Estado do Amazonas – UEA 

 

Fundação. História. Missão da universidade. Objetivo social, econômico e político da 

universidade (pontos fortes e fracos). Política de interiorização de ensino da universidade 

(planos, critérios, acompanhamento dos estudantes). Modalidades de cursos oferecidos no 

interior do estado.  

 

Bloco 3 – A universidade e a sociedade local 

 

Papel da Universidade na sociedade (caráter social, econômico e político). Cumprimento do 

papel da universidade na sociedade local (o que ela se propôs a fazer). Acesso da sociedade 

local aos resultados de pesquisas realizadas pela universidade (interesse, canais de acesso, 

dificuldades). Avaliação dos resultados da universidade no município (desenvolvimento 

humano, melhoria da qualidade de vida, fixação dos jovens no município de origem). O 

município antes e depois da chegada da universidade (principais mudanças percebidas). 

Percepção de sucesso (universidade deu certo no município? Resultados apontados, métricas, 

impactos). Participação da universidade na vida da sociedade local. Ações da universidade na 

comunidade local (pesquisa, estágios, extensão – métricas de impacto local). Processo de 

definição dos cursos e das modalidades de ensino a serem oferecidos no município. Participação 

do município no processo de escolha dos cursos e modalidades. Relação da universidade com 

o poder público local. Desafios e potencialidades associados à instalação da universidade nos 

municípios. 
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Bloco 4 – A universidade e a economia local  

 

Cumprimento do papel da universidade junto à sociedade local (estímulo, fortalecimento, 

suporte técnico oferecido). Parceria com empresas que compõem o APL local (nível de 

formalização, formas de cooperação). Formas de aprimoramento da contribuição da 

universidade para os APLs locais. Parceria da universidade com outras instituições de ensino, 

centros de capacitação, treinamento, e de pesquisa (existência, finalidade). Pesquisas 

relacionadas ao setor produtivo local. Preparação dos estudantes para o mercado de trabalho 

(qualidade da formação, resultados obtidos). Adequação dos conteúdos dos cursos às 

necessidades do mercado de trabalho. Medidas para a inserção dos formandos no mercado de 

trabalho. Relação da universidade com instituições locais (associação de moradores, sindicatos 

etc.). Avaliação sobre as ações da universidade para formação e absorção de profissionais nos 

APL’S. Medidas da Universidade para aumentar/facilitar a inserção dos profissionais no 

mercado de trabalho local. 

  



    
 

 

183 

ANEXOS 

 

 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TLCE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Colaborador (a), 

 

Você está sendo convidado (a), como voluntário a participar da pesquisa: A Interiorização da 

Educação Superior Pública e sua Relação com o Contexto Local: O Caso da Universidade do 

Estado do Amazonas. Sob responsabilidade do acadêmico Juvenal Pinheiro da Costa Filho, que 

irá analisar o processo de interiorização do ensino superior no Estado do Amazonas. 

 

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: A economia do Estado do 

Amazonas está estruturada em um modelo de desenvolvimento regional baseado no Polo 

Industrial de Manaus (PIM), que abriga várias empresas nacionais e internacionais, gerando 

mais de 80 mil empregos diretos e indiretos e 35 bilhões de dólares de faturamento anual. O 

PIM é o principal mecanismo de desenvolvimento no modelo Zona Franca de Manaus, que 

concede incentivos fiscais para a produção de bens e serviços.  

 

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) que tem como um dos seus objetivos o de 

contribuir com o desenvolvimento da região amazônica, tem importância fundamental na 

formação da mão-de-obra por meio da oferta de diversos cursos para atender a demanda 

específica de alguns destes municípios, com modelos diferenciados. O objetivo desta pesquisa 

é o de analisar como o processo de interiorização do ensino superior, proposto pela 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), contribuiu para o desenvolvimento econômico e 

social nos principais municípios do interior do Estado do Amazonas. Os procedimentos de 

coleta de dados serão da seguinte forma: entrevistas com os gestores da Universidade Estadual 

do Amazonas, com os Diretores e Gerentes dos centros e núcleos da UEA nos municípios do 

interior do Estado e com os representantes de associações representativas da sociedade local. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS E BENEFICIOS: não existe um desconforto e risco mínimo 

para você, visto que se trata de estudo observacional, mantendo sigilo total das informações 
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colhidas. Os benefícios da pesquisa visam compreender a contribuição da universidade para o 

desenvolvimento econômico e social dos municípios 

  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você está esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Sua unidade e 

seu nome ou material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

 

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma, você pode 

procurar a qualquer momento o pesquisador responsável, no local e contato abaixo: 

 
Nome do pesquisador responsável: Juvenal Pinheiro da Costa Filho  

Endereço: Av. Constantino Nery 2533 Cond Maria da Fé Bloco C ap 1103 

CEP: 69050-001 

Fone: (92)99905-0707 e (92)99186-6777 

RG: 474403-9 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 

Endereço: Av. Carvalho Leal, Nº1777, bairro: Cachoeirinha,  

CEP: 69065-001. 

Fone: (92) 3878-4368. 

E-mail: cep. uea@gmail.com. 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos a você e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional. No caso, se você sofrer algum dano 

decorrente desta pesquisa o pesquisador se responsabilizará por qualquer dano moral ocorrido. 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

 

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Manaus, _______ de ________________ de _____. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do Participante 

 

_________________________________________________________ 

Ou Representante legal 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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DECLARAÇÃO DA (o) PARTICIPANTE 

 

 

Eu, __________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa 

acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim desejar. O pesquisador 

responsável assegurou que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que 

caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de 

duvidas poderei chamar o(os) pesquisador(s) responsável(s): Prof. Dr. Luiz Alex Silva Saraiva 

(orientador) e Juvenal Pinheiro da Costa Filho (pesquisador) no telefone (92)99905-0707, 

endereço: Av. Constantino Nery, nº 2533, Condomínio Maria da Fé, bloco C, ap. 1103 bairro 

São Geraldo. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

 

___________________________________________ ___/___/______ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do Participante       Data 

  

 

 

___________________________________________ ___/___/______ 

Assinatura do Pesquisador                                                   Data 


