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RESUMO  
 

A educação de um modo geral, e mais especificamente a expansão do ensino 
superior no interior dos estados federados, dialoga com estudos atuais de novos 
modelos de Desenvolvimento. Discutiremos aqui a ampliação do acesso à educação 
formal nessas localidades e tais modelos. Nesse sentido, elegeu-se assim como 
tema desta pesquisa a Educação Superior na Perspectiva do Desenvolvimento 
Sustentável na Região Metropolitana do Cariri. O objetivo geral deste estudo é 
apresentar o acesso à educação superior neste território como uma das ferramentas 
capazes de alavancar o desenvolvimento sustentável. Para tanto, a pesquisa buscou 
fazer um levantamento histórico das políticas educacionais para o ensino superior no 
Brasil e na RMC, caracterizar a situação socioeconômica da RMC na primeira 
década do século XXI, mostrar a importância das políticas públicas na expansão do 
Ensino Superior na região e relacionar o papel da Universidade e a promoção do 
Desenvolvimento Sustentável. Foi considerado o período compreendido entre os 
anos 2000 a 2010 e eleitas variáveis constantes na dimensão social da 
Sustentabilidade. Esta pesquisa se propõe descritiva, na medida em que caracteriza 
a implantação e a expansão do ensino superior caririense a partir da relação entre 
as variáveis eleitas. Este trabalho é fruto de uma pesquisa documental baseada em 
dados secundários, os quais estão à disposição nos bancos de dados institucionais 
das IES que compõem a amostra e ainda de organismos públicos de pesquisa, 
como o INEP, IPECE e IBGE. O quadro socioeconômico da RMC demonstra 
avanços e fragilidades no caminho da sustentabilidade. Para alavancar o DS é 
necessário um esforço em várias frentes, levando em consideração todas as 
dimensões da sustentabilidade; faz-se necessário continuar ampliando o acesso ao 
ensino superior, bem como resolver o problema da distorção idade-série no ensino 
médio, que apesar de ter sofrido forte redução na última década, ainda persiste. Os 
resultados obtidos após a análise dos dados demonstram que A RMC tem avançado 
em áreas estratégicas para o DS, entretanto é imprescindível uma preocupação de 
caráter conceitual e qualitativo no tocante à educação, tendo em vista que o 
Desenvolvimento Sustentável pede uma mudança de mentalidades. Uma importante 
ferramenta está sendo disseminada, e essa pesquisa vem provar isso, que é o 
acesso à escolaridade. Esse relatório vem afirmar, também, que avanços em áreas 
importantes da dimensão social conseguidos na última década na RMC promovem 
condições favoráveis para o D.S da RMC. 
 

Palavras-chave: Educação. Desenvolvimento Sustentável. Ensino Superior. 

Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Education in general and more specifically the expansion of higher education within 
the federal states, dialogues with current studies of new models of development. We 
discuss here the expansion of access to formal education in these places and these 
models. In this sense, was chosen as the theme of this research Higher Education in 
the Perspective of Sustainable Development in the Metropolitan Region of Cariri. The 
aim of this study is to provide access to higher education in this territory as a tool 
capable of driving sustainable development. To this end, the research sought to 
make a historical survey of educational policies for higher education in Brazil and 
CMR, to characterize the socioeconomic status of CMR in the first decade of this 
century, to show the importance of public policies on the expansion of higher 
education in the region and to relate the role of the university and the promotion of 
sustainable development. It was considered the period between the years 2000 to 
2010 and selected variables in the social dimension of sustainability. This research 
proposes itself descriptive, characterized in that the installation and expansion of 
higher education in Cariri from the relationship between the chosen variables. This 
work is a result of documentary research based on secondary data, which are 
available in institutional databases of IES in the sample and also for public research, 
as the INEP, IBGE and IPECE. The table shows the RMC socioeconomic progress 
and weaknesses in the way of sustainability. To leverage the DS effort is needed on 
several fronts, taking into account all dimensions of sustainability, it is necessary to 
continue expanding access to higher education, as well as solve the age-grade in 
high school, that  have suffered a marked decline in the last decade, but still persists. 
The results obtained after analyzing the data, show that the RMC has advanced in 
strategic areas for the DS, though it is an essential concern of a conceptual nature 
and quality with regard to education, in order that sustainable development calls for a 
change of mindset. An important tool is being disseminated, and this research comes 
to prove that, which is the  access to schooling. This report has to say also that 
advances in important areas of the social dimension achieved in the last decade in 
the RMC promote favorable conditions for sustainable development of CMR.  
 
Keywords: Education. Sustainable Development. Higher Education. Public Policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Ao longo do século XX, houve alguns momentos de forte expansão da 

rede de educação superior no Brasil. De 1964 a 1980, o incremento nas vagas nos 

cursos de graduação fomentadas pela iniciativa privada e a consolidação da pós-

graduação esteve relacionada com os rumos do desenvolvimentismo. A década de 

90 também pode ser lembrada como um momento de crescimento, diante da 

participação do mercado. A última década do século passado coincide com uma 

política de maior abertura econômica para setores antes sob monopólio estatal e a 

redução da intervenção deste nos setores sociais.  

Atualmente, o estado tem mantido as Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas existentes, estendido em alguns casos sua infraestrutura e criado 

novas instituições. Depois de alguns anos de diminuição de investimentos públicos 

no setor, o início deste século foi marcado por um programa de reestruturação 

universitária, aliada à manutenção dos investimentos privados. 

A educação de um modo geral, e mais especificamente a expansão do 

ensino superior no interior dos estados federados dialoga com estudos de novos 

modelos de desenvolvimento (SEN, 2002). Cabe aqui uma discussão quanto à 

relação da ampliação do acesso à educação formal nessas localidades e tais 

modelos. Tratar-se-á da capacidade que tem o homem de (re)descobrir suas 

necessidades e buscar sua saciedade através das ferramentas oferecidas pela 

educação. Nesse sentido, um desenvolvimento que contemple toda a sociedade e 

ocorra de forma sustentável é parte do discurso presente nos meios acadêmicos e 

políticos. Foi eleito como tema deste estudo o papel da Educação na promoção do 

Desenvolvimento Sustentável, tomando como caso a expansão do ensino superior 

na RMC.  

A Região Metropolitana do Cariri (RMC) se constitui como locus da 

pesquisa. Criada em 2009, pela Lei Complementar Estadual nº 78, é composta pelos 

municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Os nove municípios somam uma 

área de 5.025,655 km²1 conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

                                                           
1
  Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R. PR-5/02) de 10 de outubro de 2002, publicada no Diário Oficial     

da União em 11 de outubro de 2002. 
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Estatística (IBGE). A região está localizada no sul do Ceará, em confluência com os 

estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, possui uma 

distância em torno de 600 km dos principais centros urbanos do Nordeste e uma 

população de 556.260 habitantes. Nos dez primeiros anos deste século teve 

ampliada sua oferta de cursos de nível superior fundamentada em investimentos 

públicos e privados. O Cariri insere-se no contexto da implantação da IES no século 

XX e sua expansão nos dias atuais, conduzida pela oferta de cursos de nível 

superior oferecidos por instituições privadas e ampliação das vagas nas IES 

públicas.  

Com a redemocratização do país e a elevação da educação à categoria 

de direito universal a partir de 1988, o debate em torno da importância da educação 

passou a ter um maior destaque. Os estados brasileiros se preocuparam com a 

erradicação do analfabetismo a fim de dar provas ao mundo que o país tinha 

condições de alavancar o desenvolvimento através de seus recursos humanos 

(SOARES, 2002). Em 1993, o Brasil publicizou o Plano Decenal de Educação para 

Todos (1993-2003) como resultado da Conferência de Educação para Todos, 

ocorrida em 1990 na Tailândia, convocada pelas Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). Para Silva (2002), o plano concebido por iniciativa 

do governo, adaptava em linhas gerais, as orientações para educação produzidas 

pelos assessores do Banco Mundial. A década de 90 pode ser lembrada como um 

momento de crescimento do setor educacional, especialmente devido à sua 

participação do mercado. Ressalte-se nesse momento uma política de maior 

abertura econômica para setores antes sob monopólio estatal e a redução da 

intervenção deste nos setores sociais.  

Parece útil voltar o olhar às instituições de ensino, em especial as de nível 

superior, que têm sido objeto de ações estatais nos últimos anos. Em 1998, a 

UNESCO apresentou à sociedade mundial um documento que trata da educação 

superior nos países em desenvolvimento. A organização traçou as diretrizes do 

sistema educacional desses países, sugerindo a divisão das responsabilidades entre 

a iniciativa privada e o estado. A expansão das faculdades privadas nos anos 

seguintes demonstrou que o Brasil estava concatenado com as sugestões da 

agência. Diante dos números apresentados nos Censos da Educação Superior e da 

revisão da literatura sobre o assunto pode-se perceber que neste século há o apoio 
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às instituições privadas ao lado da injeção de recursos nas IES públicas, buscando o 

equilíbrio proposto pela UNESCO.  

Um estudo dessa natureza se justifica, já que a inserção da Região 

Metropolitana do Cariri no cenário do DS tem como um dos requisitos a ampliação 

do acesso à educação. O presente trabalho pode colaborar cientificamente para a 

ampliação do conhecimento acerca do fenômeno somando-se a outros trabalhos 

que também abordam a História da Educação e a formação de Políticas Públicas 

educacionais nesse locus de pesquisa. É sabido da importância de conhecer os 

elementos que compõem determinados fenômenos sociais a fim de melhor elaborar 

políticas públicas que atendam de forma eficiente o público alvo. Dessa forma, 

revela-se a relevância política dessa pesquisa. Além disso, este relatório pode 

servir de acervo para discentes, docentes e gestores das IES que tiveram seus 

dados contemplados na análise, sendo, portanto, fonte de informação para alicerçar 

tomadas de decisão. Estudos que abordam a educação se apresentam socialmente 

relevantes, pois visam colaborar com informações úteis à reflexão dos modelos 

educacionais e de suas conseqüências para a sociedade de um modo geral. Ao 

mesmo tempo faz-se importante uma análise dessa natureza quando se percebe 

novas nuances no cenário de um fenômeno, por isso um estudo apurado é bem-

vindo tendo em vista as recentes características do ensino superior que podem 

influenciar diversos setores da esfera social. 

 Diante da expansão da oferta de educação institucionalizada 

nacionalmente em todos os níveis, inclusive no âmbito do Ensino Superior, e do 

crescimento sócio-econômico da Região Metropolitana do Cariri, o projeto que deu 

origem a este relatório se envolveu em duas perguntas centrais: “Como tem 

ocorrido a expansão do Ensino Superior na Região Metropolitana do Cariri?” e 

“Como a ampliação do acesso ao ensino superior se apresenta como ferramenta de 

DS para a região?” 

Esta pesquisa tem o objetivo de apresentar o acesso à educação 

superior neste território como um dos instrumentos capazes de ‘alavancar’ o 

desenvolvimento sustentável; para tanto procuramos fazer um levantamento 

histórico das políticas educacionais para o ensino superior no Brasil e na RMC, 

caracterizar a situação sócio-econômica da RMC na primeira década do século XXI, 

mostrar a importância das políticas públicas na expansão do Ensino Superior na 

região e relacionar o papel da Universidade e a promoção do Desenvolvimento 
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Sustentável. Com base em marcos históricos delimitou-se os períodos a serem 

analisados. O interstício de 2000 a 2010 foi contemplado por reunir os elementos 

factuais da expansão da rede de IES. A pesquisa se propõe descritiva, na medida 

em que caracterizará a implantação e a expansão do ensino superior caririense a 

partir da relação entre as variáveis eleitas. No que diz respeito à Metodologia, este 

trabalho é fruto de uma pesquisa documental baseada em dados secundários, à 

disposição nos bancos de dados institucionais.  

O universo da pesquisa diz respeito a todas as instituições de ensino 

superior da Região Metropolitana do Cariri, a saber, doze IES. Foi contemplado o 

universo através da coleta nos bancos de dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do 

Ceará (IPECE), do Ministério da Educação (MEC) e nas páginas eletrônicas das 

instituições de ensino. Todas as IES foram contatadas institucionalmente a fim de 

disponibilizar dados acerca de suas atividades, entretanto, apenas quatro delas 

forneceram tais informações. Sendo duas delas privadas e duas públicas o que 

possibilita ter uma visão parcial da expansão, que analisada conjuntamente com o 

quadro do estado e do país culminou neste relatório. Os documentos legais foram 

coletados através dos sites institucionais mantidos pela Casa Civil da Presidência da 

República, pela Imprensa Nacional e pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará. 

As variáveis quanto a IES dizem respeito a: 

a) Áreas contempladas nos cursos; 

b) Número de matrículas; 

c) Número de vagas ofertadas. 

O conceito de Desenvolvimento Regional Sustentável que norteia o 

estudo suscitou a coleta de dados referentes à sustentabilidade das cidades que 

compõem a RMC. Foram eleitos seis dos vinte e um que compõe a totalidade dos 

indicadores de sustentabilidade na dimensão social.  Os dados foram obtidos 

através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (IPECE) e do Portal ODM - 

Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foram 

analisados, para cada município, no período de 2000-2010, os indicadores:  

a) População: Taxa de crescimento da população; 

b) Trabalho e Rendimento: Valor médio dos domicílios permanentes; 



18 

 

c) Saúde: Taxa de desnutrição;  

d) Educação: Taxa de analfabetismo; População e matrículas no ensino 

médio; 

e) Habitação: Acesso à água tratada e esgoto sanitário; 

f) Segurança: Coeficiente de morte violenta. 

Além desses indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) dos nove 

municípios que compõem a RMC também foi contemplado, pois é um dado que 

reflete o volume de investimentos alocados na região no período em análise, 

colaborando para contextualizar o quadro de forte crescimento econômico vivido 

pela região. 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, sendo que: O 

primeiro capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico que norteou o 

modo como o objeto foi tratado. As relações entre educação e desenvolvimento 

foram aí contempladas; O segundo busca dar conta de explicar ao leitor o caminho 

metodológico percorrido com fins de coletar os dados de análise; O terceiro diz 

respeito à análise dos dados coletados; Por fim o quarto capítulo reúne as 

considerações finais acerca do tema e propõe sugestões de estudos que possam 

preencher as lacunas que restam neste relatório, bem como novos problemas que 

este venha suscitar.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: EDUCAÇÃO PARA E PELA SOCIEDADE 

 

Este capítulo dedica-se à discussão dos conceitos relacionados à 

Educação e Desenvolvimento Sustentável, buscando encontrar entre tais temas 

relações que justifiquem a discussão do objeto desta pesquisa a partir dessa 

temática e auxiliem igualmente na análise dos dados obtidos.  

A Educação é um termo de difícil interpretação, visto que engloba 

diferentes perspectivas da realidade, além de significações abstratas. A bibliografia 

levantada nos levou a algumas constatações, mas, antes de iniciar a discussão em 

torno dos aspectos teóricos, parece relevante delimitar o uso do termo educação 

nesse estudo. Esse será utilizado como sinônimo de educação escolar, aquela 

praticada no âmbito das instituições de ensino. 

A discussão em torno dos objetivos da educação passa por discussões 

nos âmbitos econômicos, políticos e culturais entre outras nuances, tendo em vista 
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que é um fenômeno complexo produzido pela e para a sociedade. No plano 

funcionalista destacam-se as ideias de Durkheim (1975) que coloca a educação no 

âmbito dos fatos sociais. Sendo produto social, tem em sua face impressos todos os 

elementos que compõem o viver em sociedade. Assim, uma dada sociedade, num 

dado tempo e lugar, tem o tipo de educação necessário para a manutenção das 

suas estruturas. Assim ela é vista pelo autor. 

O homem dentro de uma estrutura social é impelido a ocupar nela uma 

função que condiga com os interesses da classe que ele ocupa. Assim existiria um 

tipo de educação formatado para cada “especialidade”, ele ainda ressalta que 

quanto mais complexa se torna a estrutura social, maior é a especialidade de seus 

membros. Alguns indivíduos devem assumir as funções pensantes, enquanto outros 

devem contribuir com o que ele chama de ações. 

 
Nem todos somos feitos para refletir; e será preciso que haja sempre 
homens de sensibilidade e homens de ação. Inversamente, há 
necessidade de homens que tenham como ideal de vida, o exercício 
e a cultura do pensamento. (DURKHEIM, 1975, p.34). 

 
Dessa forma, os sistemas educacionais são resultado de um conjunto de 

fatores históricos repassados não propositalmente pelas gerações anteriores e que 

imprimem o modo de ser da realidade educacional. Não há uma tabula rasa onde se 

edifica um sistema educacional completamente independente dessas influências.  

Ele será sempre dotado de heranças culturais, até quando se pretende mudar, se 

pretende mudar com base em uma experiência anterior. Para Durkheim (1975) a 

educação é um instrumento eficaz para chegar à harmonia social, já que cada 

indivíduo assume de modo efetivo seu lugar na sociedade quando dotado dos 

conhecimentos que a educação pode proporcionar. 

Rossi (1980) por sua vez, apesar de expor uma opinião diametralmente 

oposta à de Durkheim (1975) comunga da ideia de educação como instrumento 

capaz de manter o ordenamento social, na medida em que a classe dominante, 

segundo ele, a tem utilizado em proveito próprio ao longo da história da 

humanidade. Apesar de vê-la como ameaça, essa classe teria aperfeiçoado os 

mecanismos educacionais a fim de chegar ao objetivo ideológico de que comunga. 

Veemente crítico da escola conservadora enxerga a educação atual como produto 

do sistema econômico praticado; para ele a educação não está desvinculada do 

caráter econômico da sociedade. Essa educação, tratada como messiânica por 



20 

 

alguns pedagogos, conforme ele mesmo salienta, salvadora da humanidade, 

instrumento capaz de pôr fim aos problemas sociais, esbarraria na concepção de 

transformação social, que pressupõe ações múltiplas dos agentes sociais, tal como 

Demo (2009) acredita que a educação é uma ferramenta de mudanças e não a 

solução. 

Essa solução, a dos problemas sociais, passaria obrigatoriamente pela 

distribuição de renda através de mudanças nas relações de produção conforme 

Rossi (1980). O mesmo acredita que a educação objetiva manter a ordem social 

vigente e discute ao longo de sua obra a mudança nas relações de produção para 

solução dos problemas sociais. 

 O sistema educacional capitalista não tem, para ele, apenas a função de 

fornecer mão-de-obra qualificada ao mercado, visa ainda mais dar foro de ciência e 

sacralizar a ideologia praticada, fazendo o indivíduo acreditar que a educação é a 

via de acesso às classes dominantes. Assim o indivíduo aceitaria os ideais de 

meritocracia, ascensão e passaria a ver seus companheiros como rivais, através da 

competitividade, sem enxergar as condições existenciais de classe. Os pais não 

enxergariam a possibilidade de mudança das estruturas sociais vigentes, não 

aspirariam a isso, mas sim a uma educação que possibilitasse aos seus filhos 

ascenderem na pirâmide social.  

A educação formal viraria apelo social, segundo Rossi (1980), porque 

seria tida como meio viável de sucesso pessoal. O estado, por sua vez, 

“democraticamente” passaria a atender esses anseios porque afinal o povo que se 

autogovernaria e solicitaria as melhorias neste setor. Todavia, o autor admite 

dificuldades em conter os limites da educação dentro do desejável; pode ocorrer que 

dentro da própria educação capitalista surjam indivíduos que perturbem a ordem 

estabelecida.  

Isso se dá porque o ser humano não recebe o conhecimento e o repassa 

sem realizar a crítica. A reação à ordem estabelecida e as discussões em torno de 

novos modelos sociais ocorrem na medida em que os indivíduos ao tomar contato 

com o conhecimento, ainda que repassado através do modelo conservador de 

educação, constroem novos conceitos. Isso leva a sociedade a andar num caminho 

histórico, não se mantendo estagnada.  

A tese defendida por Saviani (2002) se apresenta como ponto de 

equilíbrio entre duas visões: a de que a educação é suficiente para solucionar os 
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problemas da sociedade e a de que ela enquanto aparelho ideológico jamais irá 

contribuir para transformação social. Saviani (2002) tem por orientação, que a 

educação seja encarada como um processo dialético. Esse autor afirma que, apesar 

de muitas vezes o sistema educacional ser guiado nos rumos da distribuição 

desigual do acesso e da oferta, é possível transformar a realidade. Para ele, ao se 

deparar com um problema, o ser humano parte para a reflexão, que se levada 

adiante conforme as características por ele elencadas, leva o individuo à uma ação e 

por consequência uma ação refletida, ou seja, uma ação pautada na reflexão. 

 É a reflexão que instiga o ser humano a caminhar de forma permanente 

rumo a melhorias, o que o leva a dar contínuos saltos qualitativos (SAVIANI, 2002). 

Por isso, a educação, aqui entendida como a instrução aliada à formação,  

possibilita ao homem os meios necessários para mudanças na sua realidade. 

Todavia ela não é a determinante principal das transformações sociais, pois a 

realidade é composta por múltiplas facetas; de qualquer forma ela se configura como 

elemento importante no processo de transformação individual e coletiva.  

Sua obra defende uma pedagogia revolucionária, porque crítica e por isso 

consciente de seus condicionamentos, diferentemente das teorias não-críticas que 

viam a educação como salvadora da humanidade ou ainda as teorias crítico-

reprodutivistas que a encaram como totalmente submissa aos interesses de uma 

classe e por isso incapaz de fomentar qualquer mudança social.  

São ícones dessa última posição Establet-Baudelot (1977) que negam a 

contradição no âmbito da escola; afirmam que a escola não é local de luta para 

transformar a sociedade. Viam-na apenas sob seu aspecto de reprodução, já que 

negavam a existência das forças progressistas nessa instituição (MEKSENAS, 

1998). Bourdieu e Passeron (1975) ao tratar da violência simbólica também 

discutem que a função da educação é a de reprodução das desigualdades sociais.  

O homem é um ser situado, mas que não fica indiferente às coisas, ele 

não é um ser passivo, tendo em vista que reage perante as situações, seja para 

transformar, rejeitar ou mesmo aceitá-las: “O cerne dessa novidade radical consiste 

na superação da crença seja na autonomia, seja na dependência absoluta da 

educação em face das condições sociais vigentes.” (SAVIANI, 1997, p.76) 

Daí depreende-se que a educação não está posta para a sociedade como 

um todo, ditada por uma classe ou grupo sem que haja a possibilidade de reação 
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dos demais sujeitos àquela realidade. “Ele (o homem) não é totalmente determinado; 

é um ser autônomo, um ser livre” (SAVIANI, 2007, p.45).  

 Na visão do autor a educação tem condições de dotar o homem das 

capacidades necessárias para conhecer os elementos de sua situação e intervir 

transformando-a, a fim de alcançar a ampliação da solidariedade, da comunicação e 

da liberdade. Ora, temos que os problemas que envolvem a educação são o que são 

e não o que devem ser; sendo o homem dotado da capacidade de assumir posturas 

de forma autônoma crê-se que existe a possibilidade de praticar os valores que 

concretizem o dever-ser da educação.  

Os objetivos da educação dentro da realidade brasileira, para ele, devem 

se concretizar como uma educação para subsistência, para a libertação, para a 

comunicação e para a transformação. Para a subsistência porque o homem, no caso 

o brasileiro, precisa saber aproveitar as oportunidades que aparecem a partir da 

situação que ele vive; para a libertação porque este deve ter compreensão das 

escolhas que faz com vistas a atingir seu desenvolvimento pleno; para a 

comunicação porque só se pode chegar à consciência dos limites e possibilidades 

que se colocam a ele na medida em que se comunica com os demais e consigo 

mesmo, a que Saviani (2007) chama de intersubjetivo, e por fim, a Educação para a 

transformação tendo em vista que o educando pode contribuir para mudanças no 

contexto social.  

Ainda sobre os objetivos da Educação, Demo (2009) assinala que a 

educação é componente essencial para qualquer política de desenvolvimento, ela é 

instrumentação para o exercício da produtividade qualitativa e eficiente e da 

cidadania, esta última fundamental para participar do jogo que se estabelece no 

momento em que se define como serão aplicados os excedentes. Neste caso, o 

cidadão é ator no processo de cobrança para que os investimentos sociais sejam 

concretizados com vistas a melhorar a qualidade de vida da população. Assim 

sendo, Demo (2009) dialoga com Saviani (2002) quando aquele reforça a ideia: 

 
Embora a valorização da educação no sistema produtivo moderno 
não mude a essência do capitalismo, introduz, na sombra de 
vantagens para o capital, oportunidades pertinentes para o 
trabalhador, que incluem parâmetros menos drásticos de exploração 
da mão de obra, sem falar no suporte para a cidadania do 
trabalhador (DEMO, 2009, p. 25).  
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Demo (2009) tem a expectativa de que a educação assuma a função de 

colaborar na condução do crescimento econômico com vistas à garantia da 

qualidade de vida e da consolidação da democracia. A modernidade pede sujeitos 

que não só saibam dominar a técnica, mas que tenham capacidades relacionadas à 

autonomia, tal como a reinterpretação de situações, raciocínio analítico, rapidez para 

processar informações e tomar decisões. A educação vai se moldando no sentido de 

atender às demandas que a ela se impõem e isso pode levar o individuo a assumir 

uma postura crítica frente à realidade.  

Ao ter acesso à educação, mesmo moldada pelos interesses de classe, o 

homem teria, conforme Saviani (2002), ao seu dispor os meios necessários para 

refletir sobre os problemas que o afligem e transformá-los a partir de um 

posicionamento teleológico (pensar-agir). O sujeito que se vê envolvido no meio 

acadêmico a partir de sua inserção num curso de graduação tem contato com o 

conhecimento de variadas formas e por variadas fontes, por isso mesmo obtém 

condições de chegar à constatação de situações que para ele não são benéficas, 

negá-las e, por fim, transformá-las, como fica explícito na passagem a seguir:  

 
O domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a 
participação política das massas. Se os membros das camadas 
populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem 
fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os 
dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais 
para legitimar e consolidar a sua dominação (SAVIANI, 1997 p.66). 

 
Corroborando com essa ideia, Snyders (1977) discute exatamente a 

importância do acesso à educação para a transformação social. Para que os sujeitos  

tenham acesso ao conhecimento mesmo transmitido nos moldes tradicionais ou 

conservadores, esse é o primeiro passo para o desenvolvimento da consciência 

crítica, que por sua vez gera a possibilidade de criar alternativas e buscar soluções 

para os desníveis sociais. Este autor faz uma forte crítica à teoria apresentada por 

Bourdieu e Passeron (1975), já que estes negam a capacidade da escola colaborar 

com mudança social diante da impossibilidade de luta em seu âmbito. Ele resume 

sua crítica na seguinte frase: “Boudieu-Passeron ou a luta de classes impossível” 

(SNYDERS, 1977, p.287). 

As ideias apresentadas até aqui demonstram que a educação não é a 

principal causa de mudanças sociais, todavia tem acentuada importância. Por isso, 

faz-se necessário ampliar seu acesso e refletir sobre seus objetivos a fim de 
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fomentar mudanças qualitativas. Sobre a necessidade de reflexão acerca dos 

objetivos da educação rumo à construção de novos modelos educacionais é que 

será tratado no próximo item. 

 

2.1 Uma reforma do pensamento 

 

Morin (2001; 2003), assim como Demo (2009), conclamam todos para 

reflexões em torno da reforma dos sistemas de ensino. Para Morin (2001; 2003) não 

apenas as estruturas burocráticas devem ser o foco da discussão, mas que o próprio 

fazer no âmbito das escolas e o estar no mundo fossem refletidos. Para ele “(...) a 

educação pode nos ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos 

ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas” (MORIN, 

2001, p.11), todavia, isso só será possível com uma reforma do pensamento.  

Morin (2001) postula que o grande desafio da educação é possibilitar a 

reforma do pensamento, de modo que o humano seja pensado em sua totalidade. 

Tratar-se-ia de procurar sempre as relações de inter-retro-ações dos fenômenos, as 

relações de reciprocidade do todo com as partes, entendendo como uma 

modificação do todo repercute nas partes. Esse é um processo contínuo que requer 

integração dos diferentes níveis de ensino, em que a cultura científica e a cultura 

das humanidades se integrem com fins de oferecer ao ser humano a capacidade 

para responder aos formidáveis desafios da globalidade e da complexidade na vida 

cotidiana social, política, nacional e mundial. A importância da transdisciplinaridade é 

ressaltada por ele, tal qual o faz Santos (2010) quando chama a atenção para 

transformação da Universidade em suas estruturas, no fazer e pensar dessas 

instituições. 

O primeiro supracitado atenta em sua obra, que há uma aparente 

contradição que diz respeito ao processo de retroalimentação entre escola e 

sociedade. Então como reformar a escola sem que antes as pessoas percebam a 

importância de pensar educação de um modo diferente? Todavia, como mudar esse 

pensamento, sem que antes a escola, que é um espaço de formação de opiniões 

seja reformulada? Diante dessa contradição ele argumenta: “Como existe um 

circuito entre escola e a sociedade - uma produz a outra -, qualquer intervenção que 

modifique um de seus termos tende a provocar uma modificação na outra” (MORIN, 

2001, p.101). Assim, ele afirma a importância de começar, apesar de que seja uma 
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minoria que se reúna em torno de uma mudança de mentalidade radical sobre o 

modelo de escolas que a sociedade possui. Para ele a iniciativa só pode partir de 

uma minoria, mesmo que incompreendida e perseguida. 

Morin (2001) ressalta a importância de sedimentar a educação em 

saberes fundamentais, que são condições para a sobrevivência da espécie humana. 

Pois, diante da compartimentalização do conhecimento cada vez mais o ser humano 

perde a noção do todo, de sua existência  e condição terrenas e de seu papel não só 

em sua comunidade ou país, mas no mundo de um modo geral. Existem problemas 

fundamentais que afligem a humanidade e que precisam ser discutidos neste século 

e nisso, a educação tem papel primordial. Os sete saberes necessários à 

humanidade, segundo ele, reduziriam a ignomínia no mundo. São eles: 

a) Desenvolver na educação o estudo das características do 

conhecimento; 

b) Promover um conhecimento capaz de apreender problemas globais e 

 fundamentais e neles inserir conhecimentos parciais e locais; 

c) Ensinar a condição humana; 

d) Ensinar a identidade terrena; 

e) Enfrentar as incertezas; 

f) Ensinar a compreensão; 

g) Conduzir à ética do gênero humano. 

O conhecimento tido como verdade absoluta foi responsável por tragédias 

no século passado. Na medida em que o saber toma o espaço do real, sem ser 

bombardeado permanentemente por críticas e principalmente autocríticas, a 

humanidade vive o perigo que, em nome da Ciência, atrocidades sejam cometidas. 

Nesse sentido, a educação precisa promover o conhecimento do conhecimento, ou 

seja, dedicar-se a compreender que existem condições bioantropológicas, 

socioculturais e noológicas que interferem na produção do conhecimento científico, 

no caminho pela busca da verdade é necessário fazer as interrogações sobre o 

mundo, o homem e o próprio conhecimento. 

Um conhecimento pertinente é a segunda reflexão feita por Morin (2001). 

Deve-se reconhecer que as realidades e os problemas são cada vez mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 

planetários. É preciso ter em mente o todo e não apenas as partes. Na medida em 
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que o conhecimento se tornou hiperespecializado2 a noção do todo foi se perdendo; 

cada disciplina fechada em sua caixinha não consegue dialogar com os outros 

ramos do saber em busca de solução para problemas comuns. Essa antinomia leva 

ao enfraquecimento das responsabilidades, pois cada qual se sente responsável 

apenas por aquela parcela de teorias a serem firmadas e como consequência se 

enfraquece também a solidariedade, já que não há o sentimento de vinculação. 

Dessa forma, a educação do futuro deve levar em consideração o global, o contexto, 

o multidimensional e o complexo, a fim de que seja gerado um conhecimento 

pertinente, não abandonando a especialização, mas conjugando as partes em busca 

do todo. 

A complexidade humana é uma realidade que não pode ser esquecida; o 

homem é um ser biológico, físico, social, psicológico, espiritual, mas comumente é 

encarado por uma ou por outra faceta e raramente, em conjunto. Ensinar a condição 

humana constitui missão relevante da educação do futuro. Morin (2001) afirma que a 

educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do ser humano, 

examinar e estudar a complexidade humana. Para ele,  essa educação “Conduziria 

à tomada de conhecimento, por conseguinte, de consciência, da condição comum a 

todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, povos, 

das culturas, sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra” (Morin, 

2001,p.61).  Ensinar a condição humana está ligado intimamente à condição 

terrena. O sentimento de nacionalidade importante em muitos momentos deve 

deixar espaço também para o sentimento de pertença a uma comunidade maior, que 

congrega todos os seres humanos, a ideia de Pátria Terrena deve ser difundida pela 

educação do futuro. Assim pode-se pensar a solução de problemas globais, ou de 

questões que afetam comunidades que não têm acesso às ferramentas necessárias 

à construção de conhecimentos que possam levar à solução de problemas locais 

sem causar problemas globais. Quando se tem desenvolvido o sentimento de 

pertença, todas as ações empreendidas em níveis locais são refletidas em nível 

global. Enquanto alguns grupos estão num circuito planetário de conforto com 

acesso a todas as benesses que a globalização pode oferecer, existem grupos que 

estão num circuito planetário de miséria. Enquanto o homem não se sentir parte do 

todo, não se solidarizará com seu semelhante. 

                                                           
2
  Aqui entendido pelo autor como um conhecimento que se fecha em si mesmo, sem permitir sua integração 

com o global. 
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Enfrentar as incertezas, eis outro saber a ser desenvolvido pela Educação 

do futuro. Caminhávamos para o progresso, essa era uma forte crença do século 

XIX, o surgimento das máquinas, a divisão do trabalho, o crescimento das 

metrópoles, a mobilidade social, o estado de bem-estar social, tudo isso levava a 

crer que o futuro seria de vitórias. O século XXI chamou a atenção para as 

mudanças climáticas, o aquecimento global e a extinção de espécies. Buscar 

respostas para o destino humano é comum, empírica ou cientificamente; o desejo de 

liquidar a incerteza parece comum ao humano. Todavia a história já demonstrou que 

não é linear. Até aqui não foi possível definir certezas, nesse caso deve-se aprender 

a enfrentar as incertezas, através de estratégias. A estratégia elabora um cenário 

onde é analisado o contexto, as probabilidades, as oportunidades, de modo a gerar 

decisões refletidas. 

O problema da compreensão se tornou crucial para os humanos, vive-se 

num mundo cortado por redes de informação, avanços tecnológicos que permitem 

um fluxo de informação jamais visto; o planeta é atravessado pela internet, fax, 

telefones, etc. Entretanto a incompreensão é uma realidade latente. O egocentrismo, 

o sociocentrismo e o etnocentrismo são os focos da incompreensão nas sociedades. 

Compreender não é tarefa fácil, diz Morin (2003), é preciso compreender a 

incompreensão. A ética da compreensão pede que se argumente, se refute em vez 

de condenar. Ensinar a compreender passa pelo entendimento das causas do 

incompreender, essa é uma discussão a ser enfrentada pela educação. 

A antropo-ética ou a ética do gênero humano a ser desenvolvida pela 

educação, compreende a esperança na completude da humanidade. Ela é, como 

toda ética, segundo o autor uma aposta no incerto, é aspiração e vontade. Tal ética 

passa pela compreensão do homem indivíduo/sociedade/espécie, pois qualquer 

entendimento do gênero humano está associado ao pensar o homem pleno a partir 

do desenvolvimento de suas autonomias individuais, comunitárias e enquanto 

espécie. É desse entendimento que emerge a consciência, o espírito propriamente 

humano. 

Vê-se que os Sete Saberes apresentados por Morin (2001) são 

completamente interligados; o desenvolvimento de um requer, por conseqüência, a 

discussão dos demais. Espera-se que a reforma educacional seja refletida com 

vistas à humanização da humanidade.  
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A educação se apresenta como meio para colocar o homem como sujeito 

de sua própria modernidade. Longe de ser mero expectador em muitos espaços 

educativos, o indivíduo é chamado a opinar e a construir novos conceitos; inegável é 

que discussões sobre a qualidade da educação e ações neste sentido são urgentes, 

todavia, há que se reconhecer que a ideia de educação como solução para os 

problemas da sociedade é ao menos discutível. Cada vez mais ela se coloca como 

uma ferramenta indispensável ao desenvolvimento e com suas demandas precisa 

dialogar, fugir dessa conversa com o sistema econômico, significa perder a 

oportunidade de imprimir no desenvolvimento um caráter humanitário. Daí a 

necessidade de refletir os sistemas educacionais em sua totalidade, não apenas no 

que tange a suas estruturas administrativas, mas a própria essência da educação, 

seus objetivos. A educação é uma das oportunidades sociais eleitas por Sen (2000 ) 

como imprescindíveis para a promoção do Desenvolvimento Sustentável, o item a 

seguir discorre a esse respeito. 

 

2.2 Oportunidades sociais: Educação contribuindo para o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

O conceito de DS tem origem nas discussões relacionadas ao 

ambientalismo ainda na década de 70; sua consagração deu-se em meados da 

década de 80 (BURSZTYN, 2001). O movimento ecológico intensificado a partir de 

então passou a discutir o esgotamento dos recursos naturais diante das ações 

humanas. A definição mais aceita foi construída em 1987 pela Comissão Mundial 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, através do Relatório 

Brundtland como "aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades". O DS envolve três elementos principais: a melhoria da eficiência 

econômica, a proteção e restauração dos sistemas ecológicos e o bem-estar das 

pessoas (WCED, 1987). 

Leff (2001) colocou o ambientalismo como mola propulsora de um novo 

modo de encarar o progresso, não como uma simples busca por um 

desenvolvimento que possa ser mantido, sustentado, mas como um novo modelo de 

desenvolvimento que tenha sido construído a partir do saber ambiental e aí se 

destaca a preocupação com o outro, e por sua vez o respeito às identidades 
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culturais. O saber ambiental geraria uma racionalidade ambiental, de modo que todo 

o processo de criação e produção econômica se pautasse no objetivo de mudar o 

mundo para melhor. 

Ele chama atenção para a importância da participação ativa das 

populações nesse movimento de construção de uma nova realidade. Aí seus 

saberes deveriam ser incorporados nas políticas públicas. Dessa forma, a gestão 

ambiental local seria fruto também do saber ambiental das comunidades. Assim,  as 

pessoas se sentiriam responsabilizadas. 

Durante algum tempo a natureza e suas especificidades foram o foco de 

toda a discussão. Paulatinamente o ser humano foi incorporado, não apenas como 

sujeito que sobre a natureza age negativamente, mas assumindo uma postura de 

mão dupla, sendo agente e sujeito de suas ações. Assim foi-se fortalecendo a 

dimensão social do DS, ressaltando a importância de prevalecerem valores como a 

cultura, a solidariedade e a justiça no controle dos sistemas políticos e econômicos. 

O DS preocupa-se com a saciedade das necessidades atuais, mas também as 

futuras (FERREIRA JR, 2008, apud CHACON, 2007) e não tem o bem-estar pautado 

em modelos inatingíveis de consumo. Para Burstyn (2001) esse novo modelo é 

possível: “Utopia? O desenvolvimento sustentável é uma utopia possível e sua 

construção é plausível: porque a crise atual dos paradigmas que movem o progresso 

industrialista autoriza a ousadia de se pensar outro modo de desenvolvimento 

humano” (p.20). 

Sachs (1994) defende essa utopia possível e imprimiu em seu trabalho 

não só as consequências do desenvolvimento econômico para as sociedades, mas 

a importante interação entre o homem e o meio ambiente. O ecodesenvolvimento é 

um conceito alternativo que significa o desenvolvimento socioeconômico equitativo, 

colocando o meio ambiente no lugar merecido e o ser humano no papel de agente. 

O autor propõe as cinco dimensões da sustentabilidade, inseparáveis entre si: 

a) Sustentabilidade social – destaca especialmente a redução das 

 desigualdades sociais, através da redistribuição de renda reduzindo 

 dessa forma a distância entre ricos e pobres; 

b) Sustentabilidade econômica – apresenta a importância do cuidado 

 devido com a gestão dos recursos seja no âmbito privado, seja no 

 público, de modo que a alocação desses recursos seja o mais eficiente 

 possível; 
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c) Sustentabilidade ecológica – essa dimensão trata principalmente da 

 readequação do consumo, da utilização responsável dos recursos 

 naturais, investindo em pesquisas que descubram novas fontes de 

 energias limpas e sua utilização, tudo isso por sua vez significa colocar 

 em prática efetivamente a reciclagem, reutilização e redução do 

 consumo; 

d) Sustentabilidade espacial – diz respeito ao equilíbrio entre as zonas 

 urbana e rural, colocando em práticas ações que visem o bem-estar 

 humano nesses dois espaços atreladas ao respeito ao meio ambiente; 

e) Sustentabilidade cultural – leva à valorização dos saberes locais  para 

 a promoção do desenvolvimento. 

 O ecodesenvolvimento ou como é chamado hoje, o Desenvolvimento 

Sustentável se apresenta como uma alternativa. Há pontos consensuais acerca das 

estratégias para alcançá-lo, como por exemplo, a redução do consumo, a 

conscientização da dependência do sistema econômico da realidade ambiental e a 

descrença na tecnologia como suficiente para solucionar os problemas criados pelo 

homem (CHACON, 2007). Para adotar esse novo modelo de crescimento é preciso, 

segundo Sanches (1994), reorganizar as formas de organização e produção através 

de estratégias de transição, isso passa por ações no âmbito político-institucional, 

mas também pela capacidade individual de empreender sob uma nova ótica. 

Diante dessas reflexões se concebe que o desenvolvimento não diz 

respeito apenas ao crescimento numérico da renda per capta ou do produto interno 

bruto, mas também à superação ou minimização de problemas sociais básicos, 

como a precariedade dos serviços públicos aí englobando saúde e educação, a 

fome ou subnutrição e a violência que são fatores que indicam se tal região é 

realmente desenvolvida. Essa é uma ideia do economista, Armathya Sen, que 

ofereceu sua reflexão para a construção de novos conceitos acerca do 

desenvolvimento. 

 Nesse sentido várias frentes são importantes para que se alcance o 

desenvolvimento, no campo econômico, social e político em harmonia com o meio 

ambiente. Em acordo com Bifani (1997), para quem o desenvolvimento para ser 

assim intitulado deve estar sempre relacionado ao aumento do bem-estar não só 

individual, mas também coletivo, salienta-se que é cada vez mais evidente a 

importância que se atribui às outras dimensões, como por exemplo, ao acesso à 
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educação e ao emprego, à saúde e à segurança social, justiça social, equidade 

econômica, ausência de discriminação racial entre outras formas, além da liberdade 

política e ideológica. 

Atualmente é forte o apelo para a adoção de posturas sustentáveis. Tem-

se ampliado as reflexões em torno de novo modelo de desenvolvimento, levando à 

consolidação do conceito de DS e isso é o primeiro passo para fomentar mudanças 

de atitude frente a antigos problemas. Ao falar em sustentabilidade espera-se que os 

sujeitos saibam lidar com o meio ambiente reduzindo a degradação dos recursos 

naturais, mas não se concebe que pessoas preocupadas com o meio ambiente não 

sejam na mesma medida preocupadas com os problemas sociais enfrentados por 

suas comunidades. Espera-se, sobretudo que voltem seu olhar para si mesmas e 

para seus iguais, e conscientes do seu papel na sociedade construam relações 

sustentáveis.  

As ideias de Sen (2000) corroboram com as discussões em torno do DS. 

Esse autor que coloca a expansão da liberdade como fim e meio para o 

Desenvolvimento. O Produto Interno Bruto das nações não é o principal indicador 

para aferição dos níveis de desenvolvimento, mas as condições de vida de suas 

populações sob seus variados aspectos. A busca incessante da saciedade das 

necessidades financeiras não se apresenta para o autor como desenvolvimento real, 

mas como meio que impede a sociedade de alcançar verdadeiramente o bem-estar 

social. Para ele desenvolvimento é “(...) um processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam” (p. 52). 

Ele ainda assinala que as pessoas são agentes do desenvolvimento, 

desde que imbuídas do instrumental necessário para tal. Esse instrumental se 

concretiza no âmbito das liberdades, que se poderia relacionar ao acesso que se 

tem aos diversos espaços da sociedade, pois é na medida em que o indivíduo tem 

acesso aos serviços públicos, à democracia, ao mercado consumidor, à liberdade de 

comércio entre outras acessibilidades que a liberdade assume sua eficácia. Para 

ele, os indivíduos com oportunidades adequadas podem moldar o seu destino. A 

liberdade enquanto fim do desenvolvimento só pode ser alcançada na medida em 

que sejam retirados os empecilhos à realização do ser humano. As liberdades 

tratadas por ele contribuem para que o processo de desenvolvimento seja alcançado 

e ao mesmo tempo é o seu fim primeiro, pois de que serve um desenvolvimento que 

não é capaz de libertar o ser humano das opressões? Assim, ele cita 
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prioritariamente cinco espécies de liberdades sob uma perspectiva instrumental. São 

as liberdades: políticas, disponibilidades econômicas, oportunidades sociais, 

garantias de transparência e garantia de segurança.  

Vale ressaltar que elas se retroalimentam fomentando o desenvolvimento 

em sua plenitude. As liberdades políticas ajudam a promover segurança econômica, 

enquanto as oportunidades sociais facilitam a participação econômica que por sua 

vez ajuda a gerar abundância individual e também recursos públicos para os 

serviços sociais.  

O autor tratou ainda da qualidade de vida de forma multifacetada 

buscando superar a ideia de bem-estar atrelada ao poder aquisitivo financeiro. Para 

ele, a pobreza não se apresenta apenas como a privação de renda, mas também em 

função de carências no âmbito nutricional, de saúde, de participação social e 

política, educacional entre outros aspectos.  

Diante deste cenário, a educação é vista como peça-chave para elucidar 

as novas atitudes e comportamentos necessários para promover um 

desenvolvimento que seja sustentável (AGENDA 21, 1992; UNESCO DEDS, 2003). 

Ela se apresenta como um dos elementos das oportunidades sociais, as quais se 

configuram como dispositivos que a sociedade organiza no sentido de influenciar 

diretamente a qualidade de vida das pessoas. A ampliação do acesso à educação 

pode oferecer a cada sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem 

possibilidades de construir conhecimentos úteis à construção de um novo modelo de 

sociedade, onde o desenvolvimento promova a liberdade e não a opressão.  Ela 

insere-se dessa forma entre as oportunidades sociais que por sua vez facilitam a 

participação econômica na forma de meios para participar do comércio e da 

produção de bens. Essa oportunidade pode levar o individuo a gerar riqueza pessoal 

e recursos públicos destinados à promoção das oportunidades sociais, como bem 

nos mostra o próximo trecho:  

 
“Liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições 
livres) ajudam a promover segurança econômica. Oportunidades 
sociais (na forma de serviços de educação e saúde) facilitam a 
participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de 
oportunidades de participação no comércio) podem ajudar a gerar a 
abundância individual, além de recursos públicos para os serviços 
sociais. Liberdade de diferentes tipos podem fortalecer umas às 
outras” (SEN, 2002, p.25- 26) 
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Vê-se que essas liberdades se integram e juntas agem em prol do 

desenvolvimento de modo sustentável. A expansão do ensino superior é de um 

modo ou outro um apelo ao desenvolvimento humano de uma população e por 

consequência ao DS. Ela é um dos eixos importantes para a construção de um novo 

modelo de desenvolvimento, pois possibilita aos indivíduos melhores condições de 

participar das decisões políticas, do mercado de trabalho e da livre iniciativa, 

fazendo valer seu poder de argumentação e sua liberdade de escolha. O acesso ao 

ensino traz à tona três importantes leituras sobre a importância da educação que se 

complementam: a primeira trata da mobilidade social, a segunda da colocação no 

mercado de trabalho e a terceira diz respeito à relevância da escolaridade para fins 

de participação política (NASCIMENTO, 2001). Ao participar politicamente de forma 

ética os cidadãos têm a oportunidade de fazer valer seus interesses ampliando a 

qualidade de vida da coletividade. Um dos requisitos para que isso ocorra passa 

pela acessibilidade ao conhecimento e à informação, que não está disponível 

apenas através da educação institucionalizada, mas nela também está. 

É interessante ainda ressaltar que a Universidade protagoniza discussões 

associadas ao meio ambiente e à qualidade de vida da população, apesar da 

inadequada estrutura que dificulta a institucionalização da interdisciplinaridade 

(BURSZTYN, 2001). Para a ONU (2005), a educação superior tem um papel 

específico a desempenhar. As universidades devem atuar como espaços de 

pesquisa e aprendizagem para o DS e como pólos de discussão desses temas em 

suas comunidades. É necessário que o DS torne-se uma preocupação central para 

determinar áreas de pesquisa educacional e de desenvolvimento. Santos (2010), 

Savini (2002; 2007), Morin (2001; 2003), Demo (2009) chamam a atenção para uma 

reforma educacional profunda, não apenas nas estruturas burocráticas, visto que 

esse tipo de reforma é bastante comum, mas uma mudança que fomente a 

discussão de qual educação interessa ao novo modelo de desenvolvimento que se 

quer pôr em prática. 

Uma parte importante da história da formulação do conceito do DS é 

também exercitada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ONU, que foi 

criada oficialmente em 1945, patrocina variados estudos com vistas ao 

desenvolvimento equitativo das nações. Entre os temas de maior relevância 

destacam-se a paz e os direitos humanos (PASS, 2004).  
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Em 2000, a ONU promoveu a Assembleia do Milênio. O debate resultou 

na aprovação da Declaração do Milênio, que reconhece que o mundo já possui  

tecnologia e  conhecimento para resolver a maioria dos problemas enfrentados pelos 

países pobres. A partir desse documento foram traçadas as metas do milênio com o 

objetivo inclusive de apoiar o DS. Entre elas está a oferta universalizada do ensino 

fundamental, fator relevante para que se alcancem níveis satisfatórios de DS. As 

metas se inserem nas dimensões social, ambiental, política e institucional: 

a) Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

b) Alcançar a educação fundamental universal; 

c) Promover a igualdade entre os sexos e a melhora do desempenho das 

mulheres; 

d) Reduzir a mortalidade infantil; 

e) Melhorar a saúde maternal; 

f) Combater HIV/SIDA, malária e outras doenças; 

g) Assegurar sustentabilidade ambiental; 

h) Formular uma parceria global para o desenvolvimento. 

Em abril de 2000, o Fórum sobre Educação Mundial reconheceu que 

educação é um direito humano fundamental e fator decisivo para o DS, para a paz e 

estabilidade, para o crescimento socioeconômico e para a construção de uma 

Nação. Destaca-se também entre as iniciativas da ONU no campo do D.S, A Década 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) que visa estimular 

mudanças de atitude e comportamento das populações, através de ações 

educacionais. Ela dá ênfase ao papel central da educação na busca comum pelo 

DS. É um conjunto de parcerias que reúne uma grande diversidade de interesses e 

preocupações (ONU, 2004).  

Ampliar o acesso à educação básica e superior além de melhorar a 

qualidade é imprescindível se quer pensar em sustentabilidade. Há um consenso 

quanto à importância da educação para o desenvolvimento social. Ressalta-se que é 

urgente não só a ampliação do acesso e a obtenção do título de estudante; é 

necessário aprofundar o debate do modelo de escola necessário à manutenção da 

vida dos seres humanos, da ampliação da qualidade de vida não de modo desigual 

como tem se dado entre países ricos e pobres. Como diz Morin (2001), concebido 

tecnicamente o desenvolvimento é insustentável. É preciso uma noção mais rica e 
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complexa de desenvolvimento, que seja não somente material; é necessário pensar 

o desenvolvimento numa perspectiva intelectual, moral e afetiva. 

 Os países desenvolvidos há algum tempo tem amplo acesso à educação 

por suas populações, no entanto fica a pergunta: esses países têm colocado em 

prática conhecimentos que trazem benefícios aos seres humanos de um modo geral, 

tem-se fortalecido os vínculos de solidariedade entre as sociedades? Vê-se que a 

educação, dentro do campo das oportunidades sociais, está completamente 

antenada com as discussões em acerca do DS para o qual o fortalecimento daquela 

é um dos pré-requisitos.     

Diante das discussões apresentadas acerca das concepções sobre 

educação e a teoria que propõe a possibilidade de um novo modelo de 

desenvolvimento, foi possível estabelecer de qual modo a pesquisa iria encarar a 

Educação, assim entendida como fenômeno social. Neste estudo, tratar-se-á da 

Educação como uma ferramenta imprescindível para a transformação da realidade 

social. Apesar disso não se pode é crer que a educação transforma sozinha, 

cairíamos numa interpretação tendenciosa. A educação moderna não vai mudar o 

sistema econômico, mas vai possibilitar aos indivíduos participarem da modernidade 

como sujeitos e não como objetos. Reside aí a capacidade de utilizar a educação 

como ferramenta de mudança, na medida em que o homem se apropria do 

conhecimento e o utiliza como ponto de partida para a construção de novos 

conhecimentos. Ele passa a não aceitar os modos de utilização das tecnologias de 

maneira opressora e caminha na direção do uso delas como meios para atingir uma 

melhor qualidade de vida de forma sustentável. Pode-se falar então em 

transformação social. Dessa forma, a Educação é meio por excelência, para a 

disseminação de valores e conhecimentos capazes de criar o ambiente propício à 

consecução de um desenvolvimento comprometido com os interesses da 

coletividade. 

A educação deve ser objeto de constantes reflexões e ações no sentido 

de avançar na qualidade do ensino. Cabe, todavia, a veemente observação que não 

é o fato de um modelo educacional se apresentar conservador que irá deixar de dar 

sua contribuição na construção de novos conceitos que possibilitem à sociedade 

saltos qualitativos. É esse próprio modelo que ao causar desconforto nos sujeitos 

envolvidos possibilita uma postura de reação, que por sua vez gera novos modelos 

que não se esgotam em si mesmos tendo em vista que são sínteses temporárias. 



36 

 

Reforçando essa ideia, toma-se como exemplo o conceito de DS, tratado 

aqui como parte das fundações desse estudo. Ele nasce da constatação de um 

modelo de desenvolvimento opressor que em nada contribui para a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Ao contrário, sobrevive e se agiganta a custa 

desses desníveis. Assim, o modelo de DS é o resultado de um processo dialético 

que só é capaz de acontecer porque o homem assume uma posição teleológica. 

Esse posicionamento caracteriza-se pelo fato de o homem refletir e agir 

transformando a realidade.  Diante disso, ao tratar a expansão do ensino superior na 

RMC, esta pesquisa encara a educação como ferramenta importante para alavancar 

o DS, a partir dessa concepção foi traçado o percurso metodológico que será 

apresentado no próximo capítulo.  

 

3  O MÉTODO:  NA BUSCA DE UM CAMINHO 

 

Este é um estudo descritivo, tem por fito levantar dados acerca da 

expansão do ensino superior na RMC aliados às informações referentes à dimensão 

social da Sustentabilidade. Busca-se a partir dessas informações analisar o modelo 

de expansão empreendida na região em estudo ao longo da primeira década deste 

século. Este capítulo tem por objetivo traçar o caminho percorrido durante a 

pesquisa e que culminou neste relatório. 

A partir da comunicação entre as leituras realizadas construiu-se a ideia 

de uma educação moldada para e pela sociedade a partir de seus contextos. E na 

medida em que os fatores econômicos, políticos e culturais provocam as mudanças 

situacionais que são contínuas, assim a educação vai pouco a pouco se 

redesenhando. A sociedade está num movimento dinâmico de construção, a 

educação e a sociedade entram num processo de retroalimentação. Os grupos 

sociais que se relacionam vão na medida de suas forças definindo os rumos do 

ensino institucionalizado. Nesse sentido um único grupo não detém poder para ditar 

as regras do jogo educacional sem interferências dos demais, tendo em vista o 

sentido dialético da educação. Esse entendimento alicerça o estudo da expansão do 

ensino superior na RMC enquanto fenômeno marcado pelas interferências 

econômicas, políticas e culturais do ponto vista local e nacional. 

 No momento em que se tomou contato com o objeto de análise e na 

medida em que foi suscitado o desejo de abordá-lo com o intuito de melhor 
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compreendê-lo logo surge o entendimento da educação como um fenômeno 

múltiplo. Dessa forma não seria possível recorrer apenas a especialistas em 

educação. Era necessário voltar o olhar para autores que trabalhassem as outras 

faces da vida em sociedade e que com a educação mantivesse uma estreita relação. 

Nessa busca teórica e lidando empiricamente com as primeiras impressões sobre o 

evento do ensino superior no Cariri, percebeu-se que ele está, do ponto de vista 

subjetivo, muito relacionado aos ideais de desenvolvimento, igualdade social, 

liberdade, ampliação de oportunidades, enfim, está intricado num pensamento que 

remonta à educação com a função de desenvolver os indivíduos para que esses 

tenham acesso aos bens de um modo geral.  

Diante dessa constatação buscou-se leituras que relacionassem a 

educação a um modelo de desenvolvimento que trouxesse a esses sujeitos a 

perspectiva de participar ativamente da sociedade garantindo dentro do sistema 

econômico vigente não apenas sua sobrevivência, mas também qualidade de vida e 

bem-estar. Dessa forma, a pesquisa de Chacon (2007) ampliou a perspectiva 

teórica, ao lidar com as políticas públicas de gestão hídrica no Semiárido brasileiro 

teorizou do ponto de vista do DS e inspirou a busca pela leitura de Sen (2000). Ele 

tratou do desenvolvimento de modo que esse se mostrasse como alternativa aos 

modelos econômicos opressores que se impuseram ao longo da história. Sua teoria 

contribuiu para a construção de um conceito de desenvolvimento que tem a 

liberdade como cerne. A bibliografia levantada levou a algumas constatações. Entre 

elas a de que:  

a) A educação é um fenômeno social moldado pela sociedade e que ao 

mesmo tempo a molda, existindo aí um processo claro de 

retroalimentação; 

b) A educação não poderá por si só solucionar o problema da 

desigualdade social. Ela, todavia, poderá oferecer elementos que 

contribuam para a construção de um modelo de desenvolvimento que 

coloque o sujeito como autor de sua própria história, na medida em que 

ao ter acesso aos instrumentos oficiais de educação entra em contato 

com a possibilidade de confrontar a realidade com os conhecimentos 

teóricos aos quais tenha acesso, possibilitando a construção do senso 

crítico necessário à proposição de mudanças na estrutura social; 
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c) A educação mesmo moldada pelos interesses da classe dominante 

detém um sentido dialético que possibilita ao educando desconstruir 

conceitos e (re)construí-los; 

d) O desenvolvimento deve ser fator de liberdade para os indivíduos e a 

educação enquanto oportunidade social pode contribuir para a construção 

dessa liberdade;  

e) A educação em todos os âmbitos (formal e informal) é pré-requisito 

para que se alcance o DS. 

Essas premissas deram o norte para o trato com o objeto, ressaltando-se 

que servem de ponto de partida para as análises acerca do fenômeno em questão. 

O locus da pesquisa será apresentado sob seus aspectos político e sócio-econômico 

no item seguinte.  

 

3.1 A pesquisa in locus  

 

Com base em dados documentais, este capítulo descreve o contexto da 

pesquisa, apresentando informações básicas sobre a região analisada, isso porque 

ao tratar da Análise de Resultados serão demonstrados dados mais ampliados 

acerca da situação socioeconômica da RMC. 

O território hoje conhecido como Região do Cariri foi habitado inicialmente 

pelos indígenas de mesmo nome, os Kariris. A colonização se deu em especial pela 

ação jesuítica através da catequização e aldeamentos ou missões. Sua história 

sempre despontou no cenário político do Ceará e em alguns momentos do país. 

Desde o século XVIII é estreita a relação mantida com o estado vizinho, 

Pernambuco, em especial com a capital, Recife. Esse contato foi importante, por 

exemplo, para a participação da cidade do Crato no evento emancipatório nacional 

conhecido com Confederação do Equador em 1824.  

A partir do século XX com o rápido crescimento da cidade de Juazeiro do 

Norte, advindo principalmente do desenvolvimento de atividade ligadas ao turismo 

religioso, houve a atração de investimentos públicos e privados não apenas para 

esta cidade, mas para os municípios que com ela mantinham relação. Hoje a região 

do Cariri é considerada interior do ponto de vista político-administrativo, mas, cada 

vez mais ganha ares de “capital”, reunindo condições socioeconômicas que atraem 

pessoas de outras localidades. Obviamente que o crescimento econômico gerou 
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vários desníveis e anomalias comuns a outras regiões metropolitanas do país, como 

o aumento da criminalidade e a especulação imobiliária, por exemplo. 

A título de exemplo desse crescimento, foram criadas nesta década na 

localidade várias instituições que denotam a importância deste território, com 

destaque para o Campus da Universidade Federal do Ceará, que logo dará lugar a 

Universidade Federal do Cariri objeto do Projeto de Lei Nº 2.208/2011; e ainda o 

Hospital Regional do Cariri (HRC), além dos Centros de Especialidade 

Odontológicas. Somado aos investimentos públicos, há ainda a construção de dois 

novos Shopping Centers, além da ampliação do Shopping Cariri inaugurado em 

1997, o qual passa agora por uma reforma faraônica, que trará para esta região   

maiores  oportunidades de emprego e entretenimento, será ponto de encontro para 

os jovens da cidades mais próximas, já que Juazeiro do Norte será a única cidade 

do Cariri a possuir três cinemas. Diante desse visível crescimento e a partir da 

conurbação das três maiores cidades da região, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha 

foi possível estabelecer o projeto de criação de uma região metropolitana no sul do 

estado do Ceará. 

A criação da Região Metropolitana do Cariri aconteceu em 2009 através 

da edição da Lei Estadual Nº 78, ela é formada pelos municípios de Juazeiro do 

Norte, Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, 

Missão Velha e Jardim, os três primeiros atuam no contexto regional como cidades 

pólo tendo em vista sua importância política e econômica no cenário estadual. A 

RMC possui 5.025,655 km², 556.260 habitantes e aproximadamente 600km de 

distância das principais capitais do Nordeste. Ela foi criada com o intuito de 

possibilitar a construção de um cenário socioeconômico e cultural que 

compartilhasse a atração dos investimentos públicos e privados com a capital do 

estado. O acesso para a região se dá por via terrestre através das rodovias CE292, 

CE 060, BR 116 e BR 230 e ainda por via aérea através do aeroporto Orlando 

Bezerra de Menezes em Juazeiro do Norte. O mapa a seguir a apresenta a 

localização do Cariri cearense em relação aos demais estados do Nordeste. A 

visível proximidade com o estado de Pernambuco favoreceu até o final do século XX 

a formação técnica de profissionais que buscavam cursos de nível superior ainda 

inexistentes na região do Cariri.  
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Fonte:http://3.bp.blogspot.com/9P0bTUl8UA4/T946m1bCAmI/AAAAAAAACPU/IC8DBrdur88/s1600/

mapa-do-ceara-cidades.gif 

 

Esta é uma região que se expande em vários aspectos, inclusive quanto 

ao acesso à educação em seus diversos níveis. A criação de IES na última década 

criam condições favoráveis para refletir acerca dos problemas que atingem este 

território e a partir daí contribuir com conhecimentos úteis à proposição de políticas 

públicas com foco no desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo a dependência 

em relação às capitais do nordeste quanto à formação profissional em áreas 

específicas tem sido sanada ao longo desta década, levando em conta que cursos 

como Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, 

Medicina e Enfermagem foram criados na região, neste período.  

O governo do Estado deverá investir na região através do Projeto Cidades 

do Ceará aproximadamente US$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de dólares 

americanos) até 2014, aproximadamente 70% dos quais financiados pelo BIRD e 

aproximadamente 30% constituídos por recursos de contrapartida do Governo do 

Estado3. Segundo a Secretaria das Cidades parte dos recursos será destinada ao 

                                                           
3
 http://www.cidades.ce.gov.br/index.php/projeto-cidades-do-ceara-cariri-central/43449-investimento 
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fomento e fortalecimento do setor turístico, além de construção de centros e 

interpretação do patrimônio geológico e melhoria dos geosítios do Geopark Araripe.  

As técnicas e métodos de análise adotados levaram em conta a 

caracterização histórica e política da RMC, fatores estes que serão apresentados a 

seguir. 

 

3.2 Técnicas e métodos de análise 

 

Quer-se esclarecer aqui que a construção do caminho pelo qual se iria 

percorrer foi sendo feita ao longo do processo de investigação na medida em que os 

dados coletados ainda deixavam lacunas, exigindo um maior empenho no sentido de 

reduzir estas.  

Ao tentar eleger uma metodologia para a pesquisa, uma questão esteve 

muito presente: diante da variedade das fontes e do tratamento dado à elas como 

resolver a dicotomia quantitativo-qualitativo? Há o cuidado em unir aos números, a 

pesquisa documental devidamente embasada pelo referencial teórico. A ideia é 

confrontar os dados e esmiuçá-los conjuntamente, de modo que conversem entre si, 

e daí possa ser construído um relatório que apresente os rumos da implantação e 

expansão da IES no Cariri cearense. Foram coletadas informações referentes ao 

ensino superior em nível nacional, entre os anos de 2000 a 2011, na base de dados 

do INEP. 

De posse das informações sobre a expansão da rede em nível nacional, 

buscou-se contemplar os números do Cariri. Foram então catalogadas todas as 

Instituições de Ensino Superior da Região Metropolitana do Cariri. Elas compuseram 

um universo de 14 IES. Nos meses de março e abril de 2011 foram contatadas 

através de comunicação oficial por parte do Programa de Pós-graduação em 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior a fim de emitir informações 

referentes ao número de cursos, matrículas e ofertas. Preliminarmente foram 

catalogadas e contatadas doze instituições de Ensino Superior na Região do Cariri 

que compõem o universo da pesquisa, a saber: 

a) Universidade Regional do Cariri; 

b) Universidade Federal do Ceará; 

c) Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte; 

d) Faculdade de Juazeiro do Norte; 
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e) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Dr. Leão Sampaio; 

f) Faculdade Paraíso do Ceará; 

g) Instituto Dom José – UVA IDJ – Juazeiro do Norte; 

h) Instituto Dom José – UVA IDJ – Crato; 

i) Faculdade Católica; 

j) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –IFCe Juazeiro do 

 Norte; 

k) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –IFCe Crato; 

l) Faculdade de Tecnologia – FATEC Cariri.  

A amostra é composta por quatro IES que se dispuseram a participar da 

pesquisa. São duas IES públicas, em âmbito federal a Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e, estadual, a Universidade Regional do Cariri (URCA). E duas 

instituições privadas, a Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ) e 

a Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN).  

 As mesmas disponibilizaram as informações solicitadas através de ofício 

remetido à Coordenação do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

da Educação Superior. Para abordar a questão da sustentabilidade na RMC foram 

utilizados indicadores que compõe a dimensão social. Essas informações foram 

relevantes na medida em que possibilitou discutir os rumos do desenvolvimento em 

curso na região.  

A pesquisa não pretendeu buscar minuciosamente dados relativos a cada 

uma das Instituições de Ensino Superior da RMC, pois isto não seria obviamente 

teor para uma dissertação de Mestrado. O que é buscado é a partir destas 

instituições discutir o fenômeno da implantação e expansão das IES, para tanto, as 

fontes bibliográficas ganham destaque neste trabalho. Muitas das informações 

necessárias puderam ser obtidas através das pesquisas anteriores sobre a história 

do Cariri e a história das políticas públicas educacionais, por isso a Análise de 

Resultados tem início com a apresentação dos conceitos remetidos à políticas 

públicas. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Este capítulo é resultado da análise dos dados coletados entrelaçada à 

discussão proposta a partir do referencial teórico adotado. O tratamento dado às 



43 

 

informações colhidas têem como foco jogar luz sobre as perguntas da pesquisa: 

“Como tem ocorrido a expansão do Ensino Superior na Região Metropolitana do 

Cariri?”  e “Como a ampliação do acesso ao ensino superior se apresenta como 

ferramenta de DS para a região?” Dessa forma, foi possível obter uma visão geral 

sobre a expansão do ensino superior na RMC e a possibilidade de a educação 

favorecer um cenário propício à proposta de um Desenvolvimento pautado na 

sustentabilidade. 

 

4.1 Considerações acerca das políticas públicas 

 

Este relatório discute a política pública de educação superior que foi 

implementada nos primeiros anos do século XXI, tomando como estudo de caso a 

RMC, por isso é necessário abordar conceitos relativos a essa área de estudo.  

Não há um consenso quanto à definição do que seja uma política pública. 

Um nó conceitual diz respeito à personalidade jurídica do ator protagonista da 

referida política. Há quem acredite que as políticas públicas emanam do Estado 

(HECLO, 1972), ao mesmo tempo há correntes que defendem uma abordagem 

multicêntrica segundo a qual não apenas o estado é o responsável pela proposição 

das public policies, mas qualquer instância que ao identificar um problema coletivo 

age no sentido de minimizá-lo ou erradicá-lo (SECCHI, 2010). O fato é que as 

políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades de um modo geral, daí 

não ser possível analisá-las apenas sob um viés, é necessária uma visão holística 

acerca dessas ações. 

Esta pesquisa aborda a Política Pública como um conjunto de diretrizes e 

ações que tem intenção de responder a um problema público, não sendo importante, 

neste caso, a personalidade jurídica da entidade ou do ente que a protagoniza, já 

que é possível que outras instâncias para além do Estado sejam agentes na 

elaboração e execução de políticas públicas. No estudo de caso em análise, a 

expansão do ensino superior na RMC é uma política pública de caráter 

governamental, tendo em vista que as diretrizes e ações iniciais partiram de uma 

instância de governo. 

O processo de elaboração de políticas públicas (policy cicle) tem início 

quando o policy marker (aquele que é protagonista das diretrizes da política pública) 

identifica um problema que se apresenta como relevante para coletividade e, 
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portanto merece a atenção das instituições que podem promover as políticas 

públicas. Há ainda o papel do policy takers (aquele destinatário da política pública) 

segundo Sechhi (2010), a ideia de passividade é comumente relacionada a este 

sujeito, todavia este cenário tem sido alterado, os cidadãos paulatinamente passam 

a interferir de forma mais direta em alguma fase do processo de elaboração das 

políticas, seja na identificação do problema público, na formulação de alternativas, 

na implementação ou na avaliação.  

 Cada vez mais diversos grupos passam a atuar no policy cycle, os atores 

governamentais passam a dividir algum espaço com os chamados atores não 

governamentais (SECHHI, 2010), são eles os Grupos de interesse, partidos 

políticos, meios de comunicação, destinatários das políticas públicas, organizações 

do terceiro setor e stakeholders diversos. 

Na região do Cariri a criação das IES privadas ao lado da implantação do 

Campus Avançado da Universidade Federal do Ceará partiu da identificação do 

problema relacionado à fragilidade na oferta de vagas no Ensino Superior, diante de 

um contexto sócio-econômico em franca expansão. Daí ser necessário promover 

condições para formação de profissionais capazes de atuar a partir do contexto 

econômico regional que se consolidou de forma célere nos últimos anos. 

  O processo de elaboração de políticas públicas sofre interferências de 

vários elementos, não há como definir as public policies apenas sob seu viés 

racional, é certo que as eleições, os partidos políticos, as burocracias e os grupos de 

interesses têm papel importante no policy cycle. A literatura apresenta as ideias de  

Lindblom (1959; 1979) e Easton (1965) como essenciais no reconhecimento desses 

inputs.  

A política pública de ensino superior na RMC foi “inaugurada” com a 

criação do curso de Filosofia na cidade do Crato na década de 60, tal ação foi 

norteada por interesses locais e de grupos específicos. É certo afirmar que a 

implantação do primeiro curso de nível superior na região não partiu de um projeto 

de política pública em nível nacional. Posteriormente a criação de novos cursos de 

graduação e consolidação da Universidade Regional do Cariri (URCA), teve como 

contexto político o primeiro mandato do governador Tasso Ribeiro Jereissati, o 

chamado Governo das Mudanças (1987/1991). As diretrizes educacionais do 

período diziam respeito à ampliação do aparato tecnológico do Estado, de modo que 

o fizesse despontar nacionalmente no cenário industrial.  A educação foi entendida 
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como um setor estratégico na agenda do governo, tendo a recém criada 

Universidade um papel importante a desempenhar.  

No século XXI houve um visível crescimento no número de cursos e IES 

na RMC. Esse fato tem relação, em especial, com duas políticas publicas que se 

desenvolveram em âmbito nacional entre o final do século passado e o início deste; 

primeiramente os direcionamentos propostos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB/1996) que flexibilizaram os requisitos para a criação de instituições 

de ensino superior privadas possibilitando a expansão dessas; foi a LDB que 

normatizou pela primeira vez a autorização e o reconhecimento das instituições de 

ensino superior (Barreyro, 2008).A interiorização da educação superior foi paralela à 

ampliação do sistema particular de ensino. Posteriormente, a criação do plano de 

expansão da rede federal de IES ampliou o número de vagas em universidades e 

institutos federais de Educação Superior.  

A criação da Universidade Aberta do Brasil com foco na oferta de cursos 

de graduação na modalidade semipresencial é outro exemplo de política pública 

implementada na década passada e que compõe um projeto educacional com vistas 

a ampliar o acesso ao ensino superior, ressaltando que as ações citadas compõem 

um projeto nacional, não partem sui generis de interesses de grupos locais. Daí esta 

pesquisa percebeu que há uma visível caracterização das políticas públicas 

educacionais na RMC com foco no alcance das diretrizes, se em âmbito local, 

estadual ou nacional. 

Esta região passou basicamente por três momentos importantes 

relacionados à formulação de políticas educacionais para o ensino superior, 

inicialmente esse foi idealizado por atores locais, com destaque para a Diocese do 

Crato, posteriormente o governo do Estado passa a protagonizar parte importante 

das ações referentes a expansão de cursos e vagas e, por fim neste século o 

governo federal seja através de investimentos diretos, seja através de diretrizes que 

incentivam a iniciativa privada a investir na criação de IES passa implantar uma 

política publica com foco na expansão do acesso ao ensino superior.  

Hoje, atores governamentais e não governamentais atuam no sentido de 

indicar caminhos alternativos para implementação da política educacional de nível 

superior para a região, basta citar que com a possibilidade de criação da 

Universidade Federal do cariri, alunos, servidores docentes e técnico-administrativos 

tem se mobilizado através da organização de grupos de trabalho eu tem como 
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objetivo refletir acerca do papel da nova Universidade na região, o alcance de suas 

atividades além de seu desenho físico e administrativo. Tais grupos de trabalho 

foram divididos de acordo com as discussões a serem realizadas, tendo sido criado 

seis grupos: 

a) GT aspectos físicos  
b) GT Aspectos Organizacionais 
c) GT Aspectos Acadêmicos 
d) GT P.D.I (Plano de Desenvolvimento Institucional) 
e) GTConsolidação do Campus  
f) GT Assistência à Comunidade Acadêmica 

 
Ao mesmo tempo estão sendo realizadas as audiências públicas nas 

cidades que serão destinatárias dos novos Campi da futura Universidade, são elas 

Brejo Santo e Icó. Se as discussões evoluírem e no futuro o resultado dessas ações 

seja um modelo universitário proveniente dos desejos dos vários stakholdes, poderá 

se dizer que os policytakers recuaram em relação ao rótulo de passividade, 

geralmente empregado a essa categoria de atores. 

A seguir serão tratados os temas relacionados à implantação das políticas 

públicas educacionais no Brasil, realizando para tanto um levantamento histórico 

que tem como finalidade melhor compreender o cenário que se delineou na região 

do Cariri na primeira década do século XXI. 

 

4.2 Histórico das políticas públicas para educação no Brasil 

          

 O objetivo deste item é apresentar o histórico das políticas educacionais 

no Brasil no tocante ao Ensino Superior, todavia, faz-se necessário discorrer sobre 

uma época em que ainda não havia instituições dedicadas a oferta deste nível de 

ensino, por isso a pesquisa discorre inicialmente sobre os primeiros tempos do Brasil 

enquanto colônia portuguesa. 

No período colonial estabeleceram-se no Brasil os padres da Companhia 

de Jesus. Além da catequização indígena também promoviam educação elementar 

dos brancos do sexo masculino, provenientes das famílias detentoras de terras. 

Segundo Romanelli (2009) a obra educativa dos jesuítas tinha um caráter literário, 

avesso à investigação científica e às atividades técnicas. Em sua ação estavam 

embutidos os preceitos da Escolástica. 
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Esse ensino não atendia a um processo produtivo pautado na inovação 

tecnológica, Encaixava-se no modelo de sociedade aristocrática que se formou na 

Colônia portuguesa, pois servia para manutenção dos privilégios e não visava  

mudanças estruturais na sociedade colonial. O apego às letras correspondia aos 

ideais de “homem culto” próprios da Metrópole. Assim, pouco a pouco a catequese 

foi cedendo lugar à educação da elite. Romanelli (2009) ressalta que a educação 

elementar era oferecida aos nativos e brancos filhos dos latifundiários, com exceção 

das mulheres e a educação média era exclusiva para os oriundos da classe 

dominante. Ao chegar a esse patamar, restava a uns optarem pelo sacerdócio e 

adentrar nos seminários mantidos pelos Jesuítas ou buscar a conclusão dos estudos 

no exterior. 

 Esse modelo de ensino perdurou mesmo com a expulsão dos jesuítas, já 

que os membros do clero, que aqui foram formados pelos jesuítas, passaram a atuar 

na docência. De acordo com Sodré (1970) a educação foi aos poucos se tronando 

símbolo de poder e no momento em que o Estado teve que assumir os encargos da 

educação, com a expulsão dos padres, havia no Brasil um grupo de escolas e 

seminários que disseminavam uma cultura permeada de valores europeus. 

Apesar do conteúdo próprio da educação jesuítica ser revestido de 

características que privilegiavam o modelo colonial de sociedade isso não foi 

suficiente para evitar que se desenvolvessem pensamentos contrários a esses 

modelos. O movimento de emancipação política do país contou com a participação 

desses novos sujeitos, apesar deles estarem na dependência da aristocracia por 

pleitearem cargos na administração pública, viviam também uma contradição 

própria, oriunda de suas características enquanto classe. 

 

Essa foi a contradição maior, no dizer de Nelson Wernek Sodré, em 
que viveu essa nova classe emergente: de um lado, suas relações de 
dependência para com a aristocracia rural, e, de outro, sua ligação 
com a ideologia burguesa que primava na Europa, pela contestação 
da antiga ordem fundada em ideais aristocrático-feudais 
(ROMANELLI, 2010, p.38). 

 
A emancipação política do país possibilitou ao menos o fortalecimento 

das discussões relacionadas ao tema no âmbito das assembleias e ambientes 

políticos por natureza. Vieira (2002) aponta debates entre os legisladores quando da 

tentativa de promulgação de uma Carta Magna em 1823 e assegura que ”Tanto 
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denúncias quanto ‘promessas’ já faziam parte das conversas dos políticos” (p.85). 

Boto (1999), corrobora as palavras de Vieira (2002): 

 
A preocupação com a instrução popular como meio de habilitação 
dos homens para a função de cidadania remonta, no Brasil, pelo 
menos às discussões da Constituinte de 1823. Parece curioso que, 
em um império de súditos, já se advogasse um sistema de ideias 
cujo alicerce vinha pautado pela irradiação do movimento da 
ilustração francesa no sentido da universalização dos direitos. 
(p.253). 

 
Apesar do discurso sobre a importância da educação, a legislação 

demonstrou a distância entre discurso e prática. O texto promulgado em 1824 

delegava direitos apenas aos homens livres e de posses, protegidos que eram pelo 

sistema censitário imperial, já que cidadão era aquele que detinha determinada 

renda anual. Bezerra (2006) aponta que para votar, a pessoa precisava ter renda 

anual de, pelo menos, 100 mil-réis. Para ser candidato a deputado, a renda anual 

deveria ser de 400 mil-réis; para senador, 800 mil-réis. Assim só os ricos podiam 

votar e ser votados  

A Constituição de 1824 foi o marco legal do Brasil emancipado. A 

educação foi objeto do texto constitucional em apenas dois parágrafos de um artigo 

dentre os cento e setenta e nove que compõem o documento, e garantia a instrução 

primária gratuita aos cidadãos.  

 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. (...) 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 
elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes (BRASIL, 1824). 

 
Outros documentos que a esse se seguiram fizeram referência à 

instrução pública. Ressalte-se a Lei de 15 de outubro de 1827 que era destinada a 

dar forma apenas ao ensino primário no império, único nível de ensino oferecido 

pelo estado de forma gratuita. O ensino superior era do ponto vista legal uma 

garantia do estado brasileiro, todavia não há menção quanto à universalidade, tão 

pouco à gratuidade. O dispositivo legal dava direcionamento à criação de escolas 

“de primeiras letras” em todo o território, ao pagamento e contratação dos 
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professores, ao fomento que caberia ao Estado, e definia as disciplinas a serem 

ministradas nas instituições, a seguir, vejamos o trecho onde isto fica claro:  

 
Art. 6º.  Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro 
operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e 
proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática 
de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da 
religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão 
dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e 
a História do Brasil (BRASIL, 1827). 

 
O Ato Adicional de 1834 se destaca por ter fomentado a descentralização 

do ensino nas províncias deixando a cargo de cada uma delas a organização de 

suas instituições. Autores como Romanelli (2000), Costa (1999), Saviani (2004), 

Almeida (1989) e Teixeira (1999) afirmam que essa legislação foi nociva por 

oficializar a fragmentação do sistema de ensino. Para Sucupira  (1992) e Vieira 

(2002) eram inúmeros os problemas enfrentados pela Educação brasileira, não 

apenas do ponto de vista formal, mas também deve-se levar em conta como a 

baixíssima qualidade e escassez da oferta. 

No século XIX, já existia uma classe intermediária que tinha na educação 

institucionalizada seu alicerce. São profissionais ligados de alguma forma à atividade 

comercial. O mercado interno reforçado pela mineração foi importante para a 

ascensão dessa classe intermediária. Boto (1999) afirma que no final do século XIX 

o pensamento liberal intensifica a retórica em defesa da educação com fins de 

superar o “atraso cultural”. Essa proposta se apoia no crescimento do partido 

republicano que referenda a ideia de que a instrução popular seria estratégia 

imprescindível à marcha do progresso. 

Sobre a questão da estruturação de classes sociais faz-se necessário 

registrar uma observação importante. Não se pode acreditar que essa formação se 

dá de forma igual no tempo e no espaço num país continental como é o Brasil. 

Deve-se levar em consideração que nem todas as regiões passaram pelo mesmo 

processo de mudanças sociais de forma concomitante, daí em algumas regiões essa 

classe intermediária tardar a participar ativamente da política ou mesmo tardar a 

surgir tendo em vista as atividades produtivas desenvolvidas. De qualquer forma, 

pode-se afirmar que desde cedo a educação despontou como símbolo de poder e 

possibilitou a uma classe não detentora de terras a ascensão aos cargos da 

burocracia estatal.  
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Diante da organização política e social que se consolidou no Brasil a 

estrutura educacional não poderia deixar de ser eivada das características desse 

modelo, sabe-se que as escolas guardaram elementos da educação jesuítica e 

também seguiram atendendo em certo sentido às necessidades que a ordem 

político-social necessitava, cite-se o caso da criação de vários cursos de nível 

superior a partir da chegada da Corte Portuguesa. 

A fundação dessas instituições relacionava-se às novas demandas 

surgidas com a instalação da Corte. Nessa época foram criadas as escolas 

superiores da Academia Real da Marinha, o curso de cirurgia na Bahia, o curso de 

cirurgia e anatomia no Rio de Janeiro e a Academia Real Militar (MENDONÇA, 

2000). Entretanto, segundo Vieira (2002), é a partir do império que a educação 

passa a ser vista com maior importância, sendo ampliado o número de instituições 

escolares. Apesar disso não se pode falar em criação de um sistema educacional 

coeso, tão pouco eficiente.  

Esse é um período de poucas escolas para poucos eleitos. Basta informar 

que em 1832 havia em todo o império apenas cento e oitenta escolas. Dessas 

apenas dezoito destinavam-se ao público feminino (PIRES DE ALMEIDA, 1989, 

apud VIEIRA 2002). O mesmo autor registra que em 1840 já havia quatrocentas e 

quarenta e uma escolas primárias. Poder-se-ia afirmar que após a descentralização 

houve o incremento no número de escolas, mas ao mesmo tempo não se pode 

confiar efetivamente nos números oficiais do período dadas as dificuldades em 

realizar a coleta de dados em toda a província. Ora se em relação ao ensino 

primário o que era preponderante era a insuficiência de escolas, a precariedade da 

infraestrutura, entre outras fragilidades, com o ensino superior não seria de forma 

diferente, em especial no tocante ao acesso restrito a poucos indivíduos. 

Os cursos superiores estavam agregados em faculdades isoladas e 

tinham como fito apenas a formação profissional. Some-se o fato já mencionado de 

que eram geralmente profissionais liberais que acabavam compondo os quadros 

administrativos do Estado. Além disso, a atividade investigativa não era vislumbrada 

nessa estrutura de ensino. Durante toda a república velha surgiram 24 escolas de 

ensino superior, mantendo-se a oferta nessas instituições. Apenas em 1934 foi 

criada nos moldes que se conhece, a primeira Universidade brasileira, a 

Universidade de São Paulo (USP) (SILVA, 2008).  
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Entre 1890 e 1930, surgiram oito faculdades de engenharia e 
dezessete faculdades de direito. Pela ligação com a Igreja, essas 
instituições tinham como modelo o ensino profissionalizante 
direcionado tanto para a política quanto para a administração pública 
(SILVA, 2008, p.56). 

 
Nas primeiras décadas do século XX, surge um dos movimentos 

educacionais mais importantes da época. Ele ficou conhecido com o nome de 

Escola Nova. Grandes temas e marcantes figuras ficaram associados a esse 

movimento entre eles Anísio Teixeira, da Bahia, Fernando de Azevedo e Manuel 

Lourenço Filho (CPDOC-FGV,2011).Daí fica comprovado o caráter dialético da 

educação defendido por Saviani (2002). A intensificação do processo industrial a 

partir de 1930 passou a ditar as exigências educacionais. A própria população 

passou a perceber no ensino institucionalizado uma oportunidade para se enquadrar 

nas novas atividades que surgem com a industrialização. O aparente desinteresse 

por formação escolar, até certo ponto comum numa sociedade agroexportadora, dá 

lugar à busca pelo acesso a escola. A leitura e escrita passam a ser sentidas como 

úteis e benéficas. Diante disso o Estado vê-se pressionado a agir em prol de alguma 

mudança no âmbito educacional. Lourenço Filho (1944) ressalta as alterações 

constituintes por ocasião da constituição de 1934, reafirmadas em 1937, como vem 

demonstrar Lourenço Filho nesta colocação abaixo: 

 

A Constituição de 16 de julho veio consagrar, ao contrário, todo um 
capitulo; o II, do título V, à "educação e cultura"'. Mas já no seu título 
"Da organização federal" (art. 5.° n.° XIV), estabelecia a competência 
privativa da União para "traçar as diretrizes da educação nacional". 
No art. 150, dizia mais claramente: "Compete à União traçar um 
plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 
graus e ramos comuns e especializados, e coordenar e fiscalizar a 
sua execução, em todo o território do país". Na letra c, do mesmo 
artigo, dispunha que ao governo central caberia "exercer ação 
supletiva", onde se tornasse necessária, "por deficiência de iniciativa 
ou de recursos e estimular a obra educativa em todo o país, por meio 
de estudos, inquéritos. demonstrações e subvenções (LOURENÇO 
FILHO, 1944, p.16) 
 

A reforma Francisco Campos iniciada nos anos 30 e oficializada em 1931, 

através do Decreto nº 19.890, conferiu estrutura orgânica ao ensino secundário, 

comercial e superior. Dentre algumas medidas da Reforma, estava a criação do 

Conselho Nacional de Educação e organização do ensino secundário e comercial, 

quanto ao ensino superior sofreu uma nova orientação, voltada para a pesquisa e 

difusão da cultura. 
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Conforme Cunha (1986), a nova legislação admitia a existência de 

Universidades e Institutos isolados, as primeiras seriam formadas a partir da fusão 

de institutos de ensino superior já existentes.  Além das escolas profissionais cada 

universidade deveria incluir uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras que 

teria como um dos seus principais objetivos a formação de professores para o 

ensino secundário e a promoção da ciência (SILVA, 2001; MENDONÇA, 2000). 

 
A principal inovação prevista no Estatuto era a possibilidade (e não a 
obrigatoriedade) de incluir entre as escolas que iriam compor a 
universidade uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, 
instituição meio híbrida, que deveria se constituir, por um lado, em 
um órgão de alta cultura ou de ciência pura e desinteressada, e, por 
outro, ser, antes de tudo e eminentemente, um Instituto de 
Educação, destinado a formar professores especialmente para o 
ensino normal e secundário (MENDONÇA, 200, P.138). 

 
A iniciativa privada foi incentivada a investir no setor através da imunidade 

fiscal e flexibilização das regras para implantação dessas instituições (CUNHA, 

1986). Em 1937, o Brasil contava com 217 unidades escolares que ministravam o 

ensino superior, compreendendo aí ensino superior geral e semi-especializado, ou 

seja, os cursos filosófico e literário, jurídico, médico-cirúrgico-farmacêutico, 

politécnico, eclesiástico, agrônomo e veterinário. Tais instituições matricularam 

nesse período 25. 461 estudantes. Cinco anos depois havia 299 estabelecimentos 

nesse nível de ensino, e ano depois em 1943 eram 323. Esse crescimento deveu-se 

ao contexto criado com as medidas políticas apresentadas. Todavia, apesar de ter 

havido um aumento no número de estabelecimentos, o número geral de matriculas 

em 1942 foi de 21. 425, em 1943 foram 23. 786 matrículas. Num contexto onde em 

1942 concluíram o ensino secundário 43.556, fica clara a exclusão da maior parte do 

público apto a adentrar no ensino superior, pois o número de 23.786 matrículas diz 

respeito não apenas aos ingressantes, mas a todo o universo de alunos com 

matrícula em cursos de nível superior naquele ano. Além disso, em 1940 havia no 

Brasil uma população de 7.169.725 na faixa dos 20 aos 29 anos. A seguir, os 

números de forma mais especificada: 
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Tabela 1 – Ensino Superior Brasil, Unidades Escolares e Matrícula – 1937, 1942 e 
1943 

ENSINO SUPERIOR – BRASIL 

Unidades 
escolares 

1 937 1 942 1 943 

217 299 323 

 

Matrícula geral 25 461 
                   21                            

425 
23 786 

Fonte: IBGE 

 

A pesquisa científica passou a compor uma das atividades desenvolvidas 

pelo ensino superior, na figura das Universidades, de acordo com Silva (2002), em 

1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento do pessoal de Nível Superior (CAPES). A partir dos governos 

militares, procurou-se criar fundamentos para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia tão necessárias ao desenvolvimentismo pregado à época, para tanto 

tomou-se por base as universidades e os institutos de pesquisa (ROMANELLI 2000, 

SILVA, 2002).   

Durante a ditadura militar a educação sofreu duas grandes reformas, em 

1968 e 1971 (FIGUEIREDO, 2005), a primeira instituiu o sistema de créditos nas 

universidades e a organização departamental, extinguido as cátedras vitalícias. Esse 

era um esforço no sentido de otimizar os recursos e alcançar a expansão do sistema 

de ensino superior e consequente avanço tecnológico. A pós-graduação sofreu forte 

expansão nesse período, também devido aos maiores investimentos recebidos. Ela 

passou de 135 cursos em 1969 para 974 em 1979 (SILVA, 2002). Apesar disso, 

outros fatores contribuíram para que a proposta de reforma do ensino superior não 

lograsse o êxito prometido, e a seguir, algumas das razões para este acontecimento: 

 
Apesar de a reforma de 1968 ter estabelecido uma carreira 
universitária aberta e baseada no mérito acadêmico, a escassez de 
pessoal qualificado e os critérios clientelistas que predominaram 
durante esse período contribuíram para que, tanto em qualidade de 
ensino quanto em produtividade em pesquisa, os resultados da 
reforma ficassem muito aquém das expectativas (SILVA, 2002, 272). 

 

O ensino superior acabou sendo atingido pela crise econômica da década 

de 80. A redução dos recursos para as IES federais criaram sérios problemas que 

continuaram a ser sentidos na década seguinte com a continuação da política do 
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estado mínimo. O número de matrículas na rede federal de ensino não teve 

crescimento nos primeiros anos da década de oitenta, em 1981 as IES federias 

matricularam 313.217 alunos, quatro anos depois foram 326.522 alunos 

matriculados. A iniciativa privada também sofreu os reflexos da crise. Nesse período 

o número de matrícula caiu de 850.982 em 1981, para 810.929 em 1985. Ampliou, 

todavia, esse quantitativo nos anos seguintes. De um modo geral foi a iniciativa 

privada maior responsável pelo aumento no número de vagas e instituições na 

década de 80.  

 

Gráfico 1 – Evolução do número de matrículas em ies por dependência 

administrativa brasil – 1980 a 1989 

 

  

Fonte: MEC-INEP (1998). 
 

A situação de crise do ensino superior levou entidades representantes de 

classe a pressionar a assembleia constituinte por melhorias na educação através de 

garantias legais no novo texto constitucional. A Proposta da Andes de 1996 sugeria 

algumas medidas para o fortalecimento do ensino superior entre elas os seguintes 

princípios: 

a) Ensino público, gratuito, democrático, laico e de qualidade para todos; 

b) Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira; e 

c) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A normatização de tais princípios na Constituição Federal Brasileira foi um 

passo importante na tentativa de democratização da educação superior, embora 

anos de penúria ainda aguardassem as instituições de ensino superior brasileiras. A 
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expansão do ensino superior na década de 90 deu-se especialmente através da 

criação de faculdades isoladas, nas regiões onde havia maior demanda, ou seja, na 

periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do interior dos 

estados mais desenvolvidos (SOARES, 2002). Mas a verdadeira expansão e 

consolidação do mercado educacional ocorreram no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) (SANTOS, 2010). 

Em 1980 as instituições federais de ensino superior realizaram 316.715 

matrículas, em 1998 esse número era de 408.640, um aumento de 28,6%, ao passo 

que a iniciativa privada aumentou 43,9% seu número de matrículas no mesmo 

período, em 1998 foram 1.321.229 alunos matriculados. O crescimento da oferta foi 

alavancado especialmente pelas instituições particulares. 

 

Gráfico 2 – Evolução da Matrícula por Dependência Administrativa Brasil – 1980 a 

1998 

 

 

                     Fonte: MEC-INEP (1998). 

 
Com a redemocratização política, a educação esteve na pauta das 

discussões constitucionais. De um lado estavam os que defendiam os interesses da 

educação pública; do outro, grupos ligados ao setor privado interessados em obter 

acesso às verbas públicas e diminuir a interferência do estado no setor educacional. 

Esses defendiam a decisiva participação da iniciativa privada no setor.  
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Gráfico 3 – Distribuição Percentual do Número de Instituições por Dependência 

Administrativa Brasil 1988 e1998 

 

           

Fonte: MEC-INEP (1998). 

 
Em 1980 o Brasil contava com duzentas instituições de ensino superior 

públicas, em 1998, dez anos após a promulgação da Constituição Federal a 

chamada “Constituição Cidadã”, o número de IES nessa categoria administrativa era 

de duzentos e nove, sendo que a União criou em dezoito anos apenas uma 

instituição, pois em 1980 havia 56 instituições federais de ensino superior, em 1998 

eram 57. No âmbito estadual no período inicial citado contabilizava-se 53 IES, ao 

final eram 74, ao passo que o poder público municipal diminuiu sua participação no 

setor, passando de 91 para 78 instituições em 1998.  

Durante toda a década de 90, o capital privado ampliou sua participação 

na oferta de educação superior, enquanto o Estado diminuiu vertiginosamente os 

investimentos nas instituições públicas. Em nível federal, a última década do século 

passado foi marcada pela tentativa de reforma administrativa em consonância com 

os preceitos liberais da economia. A reforma do estado voltou-se para o mercado e 

possibilitou a redução da participação do estado na oferta de serviços de cunho 

social, ao passo que oportunizou a expansão da iniciativa privada sobre setores 

antes de responsabilidade estatal.  

As políticas públicas de ensino superior nem sempre foram empreendidas 

de forma uniforme por todo território, todavia nos últimos anos há uma tendência na 

criação de IES em todos os estados da federação como resultado de um projeto de 

governo em nível nacional, seja através dos recursos advindos de forma direta do 

pode público, seja através do avanço da iniciativa privada diante dos incentivos 

estatais. A RMC compõe esse cenário, o item que segue será realizado um 

levantamento das políticas públicas educacionais nessa região. 
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4.3 Educação institucionalizada na RMC e a implantação das instituições de 

ensino superior 

 

A Região do Cariri enquanto parte do território brasileiro sofre por via de 

consequência as influências, em especial, no modus operandi com que se 

desenvolvem as políticas educacionais em outros lugares do Brasil, respeitadas 

obviamente as particularidades regionais, por isso este item se dedicar a levantar o 

histórico educacional da região, na tentativa de estabelecer o caminho percorrido até 

a criação das primeiras instituições de ensino superior. 

O Crato era povoado pelos índios Kariris por volta de 1600. Seguindo a 

tendência da colônia, os povos originários foram dizimados por exploradores que 

buscavam nas terras da região fonte de riqueza. Segundo Vieira (1988), jagunços 

baianos exploravam a região através da criação de gado o que levou a dizimação da 

população indígena. A aculturação dos remanescentes ficou por conta da ordem 

capuchinha que instituíram a Missão do Miranda, nome que o Crato recebeu e que 

perdurou até 1764 quando foi elevada à categoria de vila, recebendo o nome de Vila 

Real do Crato. 

A Vila do Crato agregava as terras dos municípios de Jardim, Juazeiro do 

Norte, Barbalha, Missão Velha, Farias Brito, Santana do Cariri e Milagres. Sua 

influência sobre essas cidades sempre foi marcante. A emancipação da cidade data 

de 1853, através da Lei nº 628/1853. Ela figurou no cenário nacional, em particular, 

por sua participação na Confederação do Equador e em 1865 na Guerra do 

Paraguai, através do envio de homens.  

A cidade do Crato surgiu como resultado da Missão do Miranda e entrou 

para história do Cariri como berço cultural da região. Essa fama deveu-se 

principalmente por ter sido ela a cidade que reuniu as instituições de ensino com 

maior destaque regional como é o caso do Seminário São José, da Faculdade de 

Filosofia e da Universidade Regional do Cariri. O histórico apresentado acima nos dá 

condições de conjecturar sobre os motivos desse protagonismo. 

Um importante momento para iniciar nesse estudo um registro sobre a 

história da educação formal no Cariri - preferimos utilizar o termo “formal” por 

acreditarmos que os povos originários da região já possuíam, ao seu modo, 

estruturas educacionais – foi a chegada, em 1864, do Padre Ibiapina que 

disseminou na região uma obra social voltada especialmente ao âmbito educacional. 



58 

 

As obras do padre tendiam a atender duas classes bem distintas, escolas para a 

classe alta e classe baixa, as quais eram diferenciadas conforme aponta Queiroz 

(2008), além de orfanatos para os mais necessitados. Della Cava (1976) chama 

atenção para a figura do padre Ibiapina que disseminou na região algumas ações na 

temática educacional. O padre tratou de fundar o que ele chamava de Casas de 

Caridade, estas atendiam públicos diversos, serviam de orfanato, manufatura de 

tecidos simples de qualidade inferior, e como escolas para as filhas dos fazendeiros 

ricos; cada classe tratava de pagar como podiam os pobres com sua força de 

trabalho, os ricos com terras e doações. 

De acordo com Queiroz (2002) o Crato passou a ser responsável pela 

sistematização do ensino na região, vale lembrar que todo esse processo estava 

atrelado à influência da religião católica, mesmo após a Proclamação da República e 

com a expectativa de laicização da educação, no Cariri esta continuou a relacionar-

se de modo especial com a Igreja Católica, bastando observar a preponderante 

atuação de Padres e Beatas na fundação das escolas da época.  

O Seminário São José foi a primeira instituição criada especialmente para 

a oferta da educação dos jovens cratenses, conforme Figueiredo Filho (1996), esta 

era administrada pelos padres Lazaristas, foi fundado em 1864. A escola, além de 

formar quadros para a Igreja Católica, difundia a filosofia cristã através da oferta do 

ensino de 1º e 2º graus para os filhos dos latifundiários da região. Enquanto a capital 

do Estado testemunhava a criação do Liceu sendo este um marco para a identidade 

das escolas a partir de então, o Cariri ainda arrastava-se na tentativa de oferecer 

educação institucionalizada, que era centralizada na figura da Igreja Católica e como 

tal tratava de disseminar a dogmática cristã.  

O início do século foi marcado nacionalmente pela consolidação do 

regime republicano, com um crescimento da oferta de educação laica, e do ponto de 

vista local a igreja continuava influenciando fortemente o âmbito educacional. 

Registre-se a fundação em 1909 do Colégio São José de propriedade do Padre 

Francisco de Assis Pita, que a Diocese do Crato compraria posteriormente, 

procurando equipá-lo de modo que pudesse ser comparado ao Colégio Pedro II do 

Rio de Janeiro, no intuito de atrair as classes dominantes da região. Nos anos 20, foi 

fundado no Crato o Colégio Santa Teresa de Jesus por Dom Quintino Rodrigues de 

Oliveira e Silva, em funcionamento até hoje. Seu objetivo era formar as jovens da 
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região a fim de evitar seu deslocamento para outras localidades, obviamente não se 

remetiam às filhas das famílias de baixa renda. 

Em 04 de abril de 1966, a Diocese do Crato transforma a Casa de 

Caridade do Crato, surgida em 1868, na Fundação Padre Ibiapina que passou a 

englobar as obras missionárias da Diocese. As ações da instituição se direcionavam 

às áreas de Educação, Saúde e Comunicação, esta última relacionada à rádio Rádio 

Sociedade Educadora do Cariri LTDA. Três instituições privadas se destacam neste 

momento: para a classe alta, a Faculdade de Filosofia do Crato e para os filhos de 

família de baixa renda o Patronato Padre Ibiapina e a Escola Santa Madalena. 

(QUEIROZ, 2002). 

Com a emancipação do Crato, cidades como Barbalha e Juazeiro do 

Norte passaram a compor o município citado. Barbalha obteve seu 

desmembramento em 1846 enquanto Juazeiro do Norte só em 1911 tornou-se 

município. Apesar disso, essas duas cidades também contribuíram para desenhar o 

cenário educacional caririense. Barbalha é hoje considerada uma das principais 

cidades do Cariri, assim com Juazeiro do Norte. Era parte integrante do Crato e 

nasceu em meio à Missão do Miranda, e só no inicio do século XX tem fundado seu 

primeiro colégio, sob responsabilidade do Juiz de Comarca Manoel Soriano de 

Albuquerque. Queiroz (2002) afirma que escola tinha os padrões dos 

estabelecimentos das grandes cidades da época e objetivava garantir formação aos 

filhos dos latifundiários da localidade e que só em 1923 foi fundado o primeiro grupo 

escolar, apesar de já existirem nesse período algumas escolas particulares. 

Conforme Sobrinho (1989), Barbalha não contava com um grande número 

de escolas; ele destaca o “Gabinete de Leitura” uma escola para meninos pobres, 

fundada na forma de uma biblioteca, no ano de 1889 e a “Escola da Liga”. Ele ainda 

registra o Externato São José que no início do século já oferecia curso secundário 

noturno para os jovens que trabalhavam no comércio. 

Hoje sobrevive desse período o Colégio Nossa Senhora de Fátima, ligado 

á igreja católica em seu nascedouro, já que era direcionado às filhas da Ordem de 

São Bento, oferecendo o curso normal. Hoje, adaptou-se ao mercado e oferece 

desde o ensino infantil até o médio, atraindo principalmente a classe média e alta da 

região.  

A cidade de Juazeiro do Norte tem sua história de um modo amplo ligada 

à figura de seu fundador, e no campo educacional não é diferente. A primeira escola 
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data de 1865 conforme assinala Oliveira (2002). Com a chegada do Padre Cícero 

Romão Batista à localidade em 1872 a instituição de escolas primárias inclusive no 

ambiente domiciliar ganhou força. Conforme Souza (1994), na década de 1890 

Juazeiro contava com quatro escolas particulares, duas masculinas e duas 

femininas. No início do século o professor e jornalista José Joaquim Teles Marrocos 

muda-se de Crato para Juazeiro do Norte e lá funda, em função do apoio dado pelo 

Padre, o Colégio São José e uma Escola de Música, que ministrava as cadeiras de 

Gramática Portuguesa, Aritmética, rudimentos de Francês e Latim. 

Com a emancipação da cidade em 1911, a educação obteve avanços. A 

escola particular da Professora Maria Cristina de Jesus Castro, a Beata Cotinha, 

passou a ser mantida pelo município. A maioria das escolas particulares era mantida 

pelo Padre Cícero, conforme aponta Della Cava (1970). Com a independência em 

relação ao Crato o poder público municipal, na figura do prefeito, o próprio padre, 

passou a apoiar a instalação de novas escolas. 

O período vivido por Juazeiro relaciona-se com a primeira república, e 

com suas propostas de mudança educacional. A Constituição Republicana deixa a 

cargo dos estados a responsabilidade da oferta de ensino primário e visa separar o 

Estado da Igreja inclusive no tocante à oferta de educação, o que não corresponde à 

realidade em especial do interior brasileiro, como é o caso do Cariri onde a 

educação está relacionada fortemente com a influência cristã.  

Ao tratar do Cariri, não se pode deixar de localizá-lo num lócus maior que 

é o estado e o país. O tema educação foi contemplado nas duas Constituições 

estaduais, entre os anos de 1891 e 1892, ambas propagando a ideia de educação 

pública nacional, voltada à valorização dos elementos da cultura oficial, sobre isso 

comenta Vieira (2002): 

 
Em sintonia com o ideário de uma “educação pública nacional”, 
voltada para o desenvolvimento do civismo e do patriotismo dos 
indivíduos, determina-se que 'os professores das escolas do Estado 
expliquem aos alunos o assumpto dos dias de festa nacional, e 
manda que seja obrigatória a leitura da Constituição nas mesmas 
escolas' (Decreto nº 171, de 23 de março de 1891). A partir da 
promulgação do referido decreto, a leitura da Constituição da 
República Federativa do Brasil passa a ser obrigatória aos alunos. 
(p.136) 
 

O Ceará passou por duas constituições, em 1891 e 1892, ambas dando 

tratamento ao tema educação. Os dois textos garantem a gratuidade da instrução 
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primária e do ensino elementar. É fato que diante de outros fatores que dão o tom à 

vida do sertanejo e o ensino primário apesar de garantido pela legislação não é uma 

realidade das camadas menos favorecidas. A taxa de analfabetismo no Brasil é de 

75% durante toda a década de 20; em meio às disparidades regionais não há como 

esperar que no Ceará as taxas fossem melhores (VIEIRA, 2002). 

No estado, a primeira década do século XX é marcada pela fragilidade do 

poder público na oferta de educação formal. O ensino secundário, por exemplo, 

contava em 1912 com 55 matrículas na rede estadual de educação; no mesmo ano 

apenas 08 alunos concluíram o ensino secundário, todos eles do sexo masculino. 

Vinte e um anos depois a deficiência educacional ainda é no Ceará algo 

desolador. Havia no estado, em 1940, 515.800 pessoas com idades entre 10 e 19 

anos e 131.513 entre 20 e 29 anos. Os dados abaixo demonstram que as matrículas 

escolares estão bem aquém do número de pessoas em idade escolar.  

 

TABELA 2 – Matrícula Geral do Ceará segundo Categorias de Ensino – 1940 

 

TOTAL PRIM. SECUND. DOMÉST. INDUST. COMERC. PEDAG. SUP. ART. OUTROS 

113600 101756 5496 1857 445 1157 324 1194 417 954 

FONTE: IBGE/ Anuario Estatístico do Brazil 1945. 

 

Diante dos números estaduais, podemos supor a fragilidade da educação 

no Cariri. Mas os anos seguintes serão marcados por uma tentativa de ampliar a 

oferta de vagas, com ações voltadas à necessidade de manter o homem em seu 

espaço originário. A leitura de Castelo (1970) apresenta algumas  iniciativas, como a 

da fundação da primeira escola normal rural do país, esta na cidade de Juazeiro do 

Norte. 

A Era Vargas chegou com a centralização própria desse período; o forte 

federalismo cede espaço ao comando do governo central. A centralização e o 

autoritarismo são palavras recorrentes ao tratar desse período histórico, a 

constituição de 1934 ampliou a competência da União para legislar em matéria de 

educação. Em 1937, a Constituição do Estado Novo trata da livre iniciativa no setor 

educacional, ficando o dever do estado relegado a segundo plano, é a ele atribuída 

uma função compensatória conforme trecho da Carta Magna: 
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Art. 129- A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é dever da 
Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de 
instituições públicas de ensino em todos os seus graus, e a 
possibilidade de receber uma educação adequada às suas 
faculdades aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-
vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é 
em matéria de educação o primeiro dever do Estado (BRASIL, 1937). 

 
A proposta nacionalista do Governo Vargas estava em consonância com 

o Ruralismo Pedagógico propagado na primeira metade do século XX por 

pensadores sociais, tais como Sílvio Romero, Alberto Torres, o sanitarista Belizário 

Pena e o educador Sud Mennucci (LOURENÇO FILHO, 2001). O discurso neste 

momento era de valorização da nossa “tendência natural”, ao trabalho relacionado 

ao meio rural. Neste sentido houve um esforço em implantar uma política de fixação 

do homem no campo diminuindo o fluxo migratório que já causava problemas no 

meio urbano. 

E é nesse contexto que surge no Brasil a primeira Escola Normal Rural, 

fundada em 1934 na cidade de Juazeiro do Norte. A Escola tinha como objetivo 

principal formar professores envolvidos na temática da ruralidade, nas palavras de 

Castelo (1970), que participou ativamente da criação da escola: “É necessário 

formar professores que não tenham as vistas permanentemente voltadas para a 

cidade.” (p.226)  

Segundo o autor, Juazeiro do Norte tratou de acompanhar o movimento 

de instituição da Escola Normal Rural no Ceará e destaca a figura da professora 

Amália Xavier de Oliveira, residente em Juazeiro, em sua constituição. Conforme 

Della Cava coube ao Padre Cícero: “doar terras que lhe pertenciam para que o 

governo criasse o primeiro colégio de formação de professores rurais”. (p.262) 

As Escolas Normais já eram uma realidade brasileira desde o Império. A 

primeira proposta de criação de um curso Normal no estado do Mato-Grosso, por 

exemplo, ocorreu em 1837, concretizando-se em 1879. No Ceará, a fundação da 

primeira Escola Normal acontece em 1884, inicialmente tendo caráter 

profissionalizante e não possuindo a importância social adquirida durante os anos 30 

(SIQUEIRA E SÁ, 2006). E é no durante o Governo Vargas que o Cariri recebe a 

Escola Normal, num momento de significativo crescimento da rede escolar. Não se 

pode falar em “escola para todos”, mas as camadas médias da população passam a 

reconhecer o papel da educação numa sociedade que se urbaniza. 
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Com o advento dos governos populistas houve uma considerável 

expansão do ensino primário e secundário. Queiroz (2008) registra a criação do 

Seminário São José primeira instituição de nível superior do Cariri ainda em 1864, 

mas há que se ressaltar que o objetivo do Seminário era formar quadros para a 

Igreja Católica, cursos de Graduação direcionados a um público mais amplo chegam 

bem mais tarde à região, apenas em 1960 é criada a Faculdade de Filosofia do 

Crato. Ela tem sua origem ligada ao Professor Antônio Martins Filho; e é a 

Universidade Federal do Ceará quem assume a direção pedagógica da instituição, 

enquanto cabia à Diocese a manutenção financeira da faculdade. Segundo Chagas 

(1993) ela vem responder ao desafio de formar recursos humanos – intelectuais no 

interior do estado. É o próprio Professor Antônio Martins Filho quem justifica a 

criação da instituição; afirmando que tal ação foi precedida de estudos meticulosos 

acerca da demanda existente na região (QUEIROZ, 2008). Ainda nos anos 60 foi 

instituída a Fundação padre Ibiapina que aglutinou as obras sociais da Diocese, 

inclusive a faculdade de Filosofia. Leitinho (2000) destaca um rico contexto cultural 

na cidade do Crato na década de 60. 

 
(...) um contexto cultural e educacional bastante rico em atividades e 
instituições. Dados fornecidos pela Diocese do Crato e pelo IBGE 
(1969) revelam que só no município do Crato existiam 2 seminários, 
3 colégios, 12 ginásios, 2 instituições culturais, 2 jornais, 15 
bibliotecas, 5 livrarias, 3 cinemas, 3 tipografias, vários conjuntos 
musicais, grupos de teatro e folclore, além do bandeirantismo e do 
escotismo, atividades consideradas de cunho formativo e 
educacional. Contava o município, à época, com 660 professores e 
13.116 alunos (p. 62).  

 

Durante a década de 60 e 70 foram criadas faculdades isoladas visando à 

formação de quadro profissional capacitado, o que passou a ser uma exigência do 

modelo econômico que se consolidava nacionalmente, ao mesmo tempo com o 

regime de exceção a fundação de universidades não era atraente à ditadura, visto 

que facilitava a mobilização política dos estudantes (OLIVE, 2002).  

 O Estado do Ceará passou a expandir cursos de nível superior para o 

Cariri através da Universidade Estadual do Ceará (UECE), em 1961 foi criada a 

Faculdade de Ciências Econômicas e em 1968 o curso de Direito. Com o avanço do 

setor industrial na região foi criado o curso de Engenharia Operacional, que mais 

tarde passou a integrar o quadro de cursos da nova universidade estadual no Ceará, 

a Universidade Regional do Cariri (URCA). 
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Sobre a nova Universidade, Queiroz (2008) apresenta o contexto de sua 

criação salientando que o processo foi permeado por disputas políticas entre as 

cidades de Crato e Juazeiro do Norte, além da Diocese que ainda possui grande 

prestígio e influência na região. Os debates em torno da criação de uma 

universidade na região já ocorriam desde a fundação das faculdades isoladas na 

década de 60.  

Em 1986 foi fundada a URCA através da Lei Estadual nº 11.191 de 09 de 

junho de 86. A criação da primeira Universidade da região seguiu a tendência 

nacional, ela foi fundada englobando cursos e faculdades isoladas, sua existência 

não partiu de um projeto originário, embora a criação de uma Universidade no Cariri 

tenha sido, segundo Queiroz (2008), uma luta antiga.  A década de 90 foi marcada 

por uma tentativa de transformar a URCA numa universidade tecnológica. Hoje ela 

se volta para o tema do desenvolvimento sustentável para a bio-região do Araripe 

(QUEIROZ, 2008). 

Na primeira metade do século XX, os investimentos estaduais, de forma 

direta, foram os maiores responsáveis pela manutenção do ensino superior público 

na região do Cariri. A criação dos cursos de nível superior, com exceção da 

Faculdade de Filosofia ligada à UFC em sua origem, esteve vinculada à 

Universidade Estadual do Ceará. As necessidades do mercado, as novas 

conjunturas políticas, na segunda metade do século, que levaram jovens 

empresários à gestão do Estado, favoreceu a busca por uma educação concatenada 

com os anseios do setor industrial. Surgiram instituições alicerçadas em preceitos 

tecnológicos e também apoiadas diretamente pelos incentivos federais como é o 

caso do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). O século XXI trouxe um 

aumento nos investimentos destinados a rede federal de instituições de ensino, além 

da expansão da rede privada de ensino superior, essa questão será tratada a seguir. 

 

4.4 Políticas públicas de ensino superior no Brasil no século XXI 

 

Neste século, os indicadores educacionais se mostraram favoráveis às 

instituições públicas, em especial às federais. Com uma proposta de governo 

voltada para o equilíbrio entre as forças sociais que norteiam o sistema político e 

econômico, a União pôs em prática uma Reforma Universitária que tentou aliar os 

interesses dos grandes investidores em educação (MICHELOTTO, 2006), os que 
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continuaram a lucrar com o setor, inclusive com o apoio governamental através de 

programas como o PROUNI.  

Como parte do projeto de expansão da oferta de Educação de Nível 

Superior foi criado o Programa de Reestruturação Universitária instituído através do 

Decreto Nº. 6.09624/04/2007, apresenta-se como a continuação do projeto de 

expansão do ensino superior empreendido no primeiro mandado do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva. O artigo 2º do referido decreto apresenta as diretrizes do 

programa: 

 
Art. 2o  O Programa terá as seguintes diretrizes: 
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e 
aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de 
regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 
construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de 
créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 
programas de educação superior;  
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos 
de graduação e atualização de metodologias de ensino-
aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 
não voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 
superior com a educação básica (BRASIL, 2007) 

 
As medidas implementadas através do REUNI visam à reestruturação 

física e acadêmica das unidades existentes, sua interiorização, além da criação de 

novas universidades e institutos de educação superior em todo o país. Em 

contrapartida as IES participantes do Programa devem aperfeiçoar sua capacidade 

de atendimento. Entre os anos de 1980 e 1998 foi criada uma instituição federal de 

ensino superior, entre 2002 e 2009 foram 21 IES. Entre 2007 e 2009 há uma 

redução no número de IES públicas, o INEP (2008) informa que isso está 

relacionado a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

que em muitos casos, se deu a partir da fusão de Centros Federais de Educação 

Tecnológica.  
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Gráfico 4 – Evolução do Número de Instituições Federais de Ensino Superior Brasil 

– 2002 a 2009 

 

 

Fonte: INEP (2008) 

 

Gráfico 5 – IES Públicas Brasil – 1995 a 2009 

 

 

Fonte: MEC-INEP (1998; 2008) 

 

A primeira década do século XX aponta para uma nova proposta de 

intervenção econômica na educação, na medida em que o estado assume não só o 

papel de fiscalizador, mas também de investidor no setor educacional. Vale ressaltar 

que a proposta de reestruturação universitária está pautada nas concepções de 

administração gerencial, ou seja, onde a avaliação de resultados é uma constante. 

Isso significa que o novo modelo de estado que se delineia neste século não rompe 

com os ideais econômicos vigentes, mas busca aperfeiçoá-los na medida em que 

intervêm em setores dominados pela iniciativa privada. Uma das principais 

características da reforma universitária proposta pelo estado neste início de século é 

a implementação de um sistema de educação superior híbrido, formado com a 

participação de investimentos públicos e privados.  
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Entre 2002 e 2009 surgiram no Brasil 616 novas instituições entre 

públicas e privadas. Mantendo a tendência, o capital privado foi o responsável pelo 

maior número de IES. Todavia, o poder público tem criado novas instituições, em 

2002 havia 195 IES, sendo 73 federais, 65 estaduais e 57 municipais; em 2009 

havia 245 IES, houve um crescimento de 20,5%; dessas 94 eram federais, 84 

estaduais e 67 municipais; dessa forma a União ampliou em 22,4 % o número de 

IES; os estados  22,7% e os municípios 15%. 

O projeto de expansão da rede federal foi orientado inclusive para sua 

capilarização nas cidades do interior dos estados, através da criação de Campi das 

instituições já existentes nas capitais dos estados. As cidades de porte médio 

recepcionaram a maior parte dessa infra-estrutura. As instituições privadas 

continuaram crescendo e também avançaram seu alcance para essas localidades. 

Entre 2002 e 2009 foram criadas 397 IES privadas em cidades do interior, nas 

capitais foram 230.  

Quanto ao poder público, em 2002 contava-se com 123 IES no interior 

dos estados, sete anos depois eram 156. Nas capitais o número de IES públicas 

passou de 72 para 89. Em relação à expansão das universidades e institutos 

federais preexistentes, entre 2003 e 2010 foram criados 120 novos Campi, segundo 

o Ministério da Educação (MEC). 

 

Gráfico 6 – Número de IES Privadas por Localização Brasil – 2002 a 2009 

 

 

Fonte: MEC/INEP (2009;2010) 
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Gráfico 7 – Número de IES Públicas por Localização Brasil – 2002 a 2009 

 

 

Fonte: MEC/INEP (2009;2010) 

 

Tabela 3 - Novos Campi Brasil 2003 a 2010 

Norte Nordeste Centro-oeste sudeste Sul 

AC 1 AL 6 DF 3 ES 1 PR 8 

AM 5 BA 7 MS 4 MG 11 RS 18 

PA 4 CE 4 MT 2 RJ 5 SC 4 

RO 1 MA 3 TO 7 SP 8   

RR 1 PB 5       

  PI 4       

  RN 5       

  SE 3       

total 12  39  16  25  30 

Fonte: MEC (2011) 

 

Essa realidade influenciou diretamente a oferta de vagas; em 2007, houve 

um incremento de 5,7% de vagas ofertadas por processos seletivos na graduação 

presencial. Das 2.985.137 vagas, 169.502 foram ofertadas por IES federais, 116.285 

estaduais, 58.251 e 2.494.682 privadas. Vem caindo a oferta de vagas por estados e 

municípios entre 2002 e 2008, enquanto a iniciativa privada e a União ampliam sua 

participação. Em relação a 2007 incrementaram a oferta em 9,3% e a iniciativa 

privada 5,9%. Esse não é um dado comparativo, pois os números da iniciativa 

privada são crescentes, tendo em vista a redução dos investimentos por parte da 

União na década anterior todo esforço no sentido de ampliar sua participação gera 

números positivos. 

Em 2007, as instituições federais ofertaram 155.040 vagas, em 2008 esse 

número passou para 169.502 vagas e em 2009 houve um incremento de 40.734 

novas vagas nos cursos de nível superior nessas IES contabilizando uma oferta de 

210.236 vagas (INEP, 2009).   As matrículas também têm apresentado crescimento 
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acompanhando a aumento nas vagas, elas têm apresentado, todavia, uma 

tendência de crescimento contrária ao grupo de IES públicas de forma genérica. 

 

Gráfico 8 – Evolução do Número de matrículas em Instituições Públicas de Ensino 

Superior Brasil – 2001 a 2009 

 

 

 Fonte: MEC/INEP (2009) 

 

Gráfico 9 – Evolução do Número de Matrículas em Instituições Federais de Ensino 

Superior Brasil – 2001 a 2009 

 

 

Fonte: MEC/INEP (2009) 
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Apesar dos maiores investimentos, o Resumo Técnico 2008 do INEP 

detectou naquele ano que 90% das instituições de nível superior são privadas 

enquanto 10% são instituições públicas, divididas entre federais 4,1%, estaduais 

3,6% e municipais 2,7. Os dados de 2009 parecem confirmar as informações do ano 

anterior, a participação da livre iniciativa é preponderante na oferta de educação de 

nível superior. Para o INEP o aumento no número de matrículas na rede pública de 

ensino superior está relacionado à criação dos Campi Avançados no interior dos 

estados e ao aumento da proporção de matrículas em período noturno.  

Em 2000, a UNESCO reuniu experts da educação, para emitir 

considerações a respeito das políticas que deveriam ser adotadas pelos países em 

desenvolvimento no tocante á educação. Tal documento intitulado Educación 

Superior em los Países em Desarollo: peligros y promesas estabelece diretrizes para 

o ensino nessas nações. Entre as medidas que deveriam ser adotadas pelos países 

em desenvolvimento a fim de alcançar níveis elevados de educação, consta ampliar 

a rede de ensino superior através de investimento público e privado criando o que foi 

chamado de um sistema híbrido de financiamento, enfatizar a educação à distância 

em todos os níveis de ensino, mas especialmente o superior, aumentar a oferta de 

cursos técnicos e tecnológicos, entre outras medidas.  

Até aqui se pode constatar uma crescente oferta de vagas no ensino 

superior por parte das instituições públicas de ensino, aliada à manutenção do 

crescimento da rede d instituições privadas. O aumento da oferta na IES públicas 

sinaliza para a ampliação do acesso nesse nível de ensino às camadas populares. 

Nesse sentido, ampliar o acesso ao conhecimento significa ampliar a capacidade de 

escolha desses indivíduos, contribuindo para que tenham condições de pôr em 

prática a liberdade, discutida por Sen (2000).  

O contexto da educação superior na RMC relaciona-se com as ações 

praticadas em âmbito nacional, sobre isso será tratado a seguir, apresentando as 

características do atual estado das políticas públicas para o ensino superior na 

região e ressaltando a importância das políticas públicas na expansão do ensino 

superior na região. 
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4.5 O contexto da educação superior na RMC no século XXI 

 

O ensino superior na RMC foi durante algumas décadas ofertado, 

especialmente, pela Universidade Regional do Cariri - URCA. A partir do ano 2000 

se intensificou a criação de instituições privadas de ensino superior na região. Hoje 

elas respondem pelo atendimento à população ofertando cursos de graduação e 

pós-graduação lato-sensu. Além da IES privadas, em 2000 foi instalado em Barbalha 

o Curso de Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e em 2006, 

Juazeiro do Norte recebeu o Campus Avançado UFC no Cariri.  

As IES se concentram nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e 

Crato. Em 2000 o INEP informa que havia na região 12 cursos de graduação 

presenciais, até 2009 a RMC ganhou 49 cursos. Esse aumento por sua vez 

alavancou a procura pelos cursos, a oferta de vagas e o número de concluintes. Os 

gráficos a seguir apresentam esse aumento. 

 
Gráfico 10 – Educação Superior RMC – Vagas Ofertadas 

 

 

Fonte: INEP/ Censo da Educação Superior 1991 a 2009 (2010) 

 

Gráfico 11 – Educação Superior RMC – Candidatos Inscritos 

 

 

Fonte: INEP/ Censo da Educação Superior 1991 a 2009 (2010) 
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Gráfico 12 – Educação Superior RMC – Matrículas  
 

 

Fonte: INEP/ Censo da Educação Superior 1991 a 2009 (2010) 

 

Gráfico 13 – Educação Superior RMC – Concludentes 
 

 

Fonte: INEP/ Censo da Educação Superior 1991 a 2009 (2010) 

 
Essa evolução é pertinente quando se discute a possibilidade de 

construção do desenvolvimento de uma região pautado em bases sustentáveis, 

todavia, são necessárias mudanças de caráter qualitativo tendo em vista esse 

objetivo. Além disso, apesar do crescimento inegável do sistema de ensino superior 

na RMC, há que se avançar no acesso e a permanência dos estudantes no ensino 

médio, apesar de já poder se falar em aumento no número de jovens que cursam 

este nível de ensino, bem como na redução da distorção idade série, que em alguns 

municípios tem sofrido fortes reduções ao longo da última década como é o caso de 

Santana do Cariri que tinha em 2000 uma distorção idade-série no ensino médio de 

96,73%, e em 2010 o índice chegou a 14,59%. 
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As quatro IES abordadas nesta pesquisa, possuem 33 cursos de 

graduação presenciais sediados nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e 

Barbalha. São ofertados cursos de graduação semipresenciais em duas dessas IES: 

a Universidade Federal do Cará através do Instituto UFC Virtual e a Faculdade de 

Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, contando com três e doze cursos 

respectivamente. 

Quantas às áreas contempladas pelas IES em seus cursos presenciais 

destacam-se as Ciências Sociais Aplicadas e as Ciências da Saúde e Biológicas, 

que possuem tanto o maior número de cursos, como estão presentes na maior parte 

das instituições.  

Há uma tendência na expansão do ensino superior na região para a 

criação de cursos presenciais na modalidade de bacharelado. As IES privadas 

apostam na oferta de cursos nessa modalidade. As licenciaturas estão mais 

presentes na URCA, embora esta detenha cursos em modalidades variadas, assim 

como a UFC. A FJN oferece apenas cursos na modalidade de bacharelados, assim 

como a FMJ. Esse é um dado que se estende às demais IES que não compõem a 

amostra. 

 

Gráfico 14 – Áreas contempladas na Graduação Presencial por IES 
 

 

Fonte: IES da Amosta (2011) 

 

A distribuição das matrículas em 2010 entre as quatro IES abordadas 

demonstra a importância da URCA em termos de oferta. Todavia, é importante 

ressaltar que além da amostra, mais oito IES compõem o grupo de instituições da 

RMC. Isso significa que a oferta de ensino superior na região é de responsabilidade 

conjunta de todas essas instituições.  
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Gráfico 15 – Distribuição das Matrículas por IES - 2010 (%) 
 

 

Fonte: IES da Amosta (2011) 

 

No âmbito da pós-graduação lato sensu as IES oferecem em áreas 

variadas como Educação, Tecnologia, Gestão, Direito, Saúde, Ciências Biológicas, 

Ciências Humana e Sociais Aplicadas. No tocante à Pós-graduação stricto sensu, no 

universo das onze IES, apenas duas oferecem cursos nessa modalidade, a saber, a 

URCA e a UFC.  

A URCA abriga o Programa de Pós-Graduação em Bioprospecção 

Molecular, oferecendo o curso de Mestrado Acadêmico nessa área. O Programa foi 

credenciado em 2007 pela CAPES, que segundo seus critérios de avaliação recebeu 

conceito 4. O Campus da UFC no Cariri, por sua vez, conta um Programa de Pós-

Graduação stricto sensu que abriga o Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Regional Sustentável. Criado em 2010 e tendo iniciado suas 

atividades em 2011, selecionou vinte mestrandos num universo de 117 inscritos para 

o processo de seleção 2011.1, para o semestre 2012.1 foram 172 inscritos. Tal 

quantitativo demonstra a demanda existente na região não só por ensino em nível 

de graduação. 

 Esse fato está relacionado à existência na região de IES consolidadas na 

oferta de cursos de graduação, mas não de pós-graduação stricto sensu. Faculdade 

de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte iniciou suas atividades em 25 de outubro 

de 2000, matriculando 50 alunos inicialmente, a cada ano passaram  a ingressar no 

referido curso 100 estudantes. Atualmente a FMJ tem 713 alunos matriculados 

nesse curso, e formou até o segundo semestre de 2010, 507 profissionais. 

Afinada com a tendência de oferta de ensino na modalidade EAD a 

referida instituição passou a ofertar cursos na modalidade a partir de 2009. No 

primeiro semestre de 2011 apresenta corpo discente com 220 alunos matriculados, 
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distribuídos entre os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Letras, 

Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia 

da Informação, Logística e Marketing. A distribuição dos discentes é mais forte nos 

cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos. 

Em relação à origem dos estudantes foram disponibilizados os dados 

referentes aos discentes do curso de medicina, tendo em vista que boa parte das 

informações solicitadas não foram passíveis de serem atendidas devido ao sistema 

atual de controle acadêmico da IES, que não é capaz de consolidar os dados. A 

distribuição dos alunos foi dada de acordo com estado de origem, 86,54% são do 

estado do Ceará e 4,77% de Pernambuco. 

Não foi possível levantar o dado referente ao quantitativo de alunos 

matriculados de 2000 a 2010 em todos os cursos da IES, nem em relação à origem 

escolar do ensino médio quanto à categoria administrativa. Todavia, a IES informou 

a existência de 40 alunos participantes do Programa Universidade Para Todos – 

ProUni e 03 egressos que também participaram do Programa, além de 12 discentes 

beneficiados pela Lei Municipal 3.120 de 26 de fevereiro de 2008, do município de 

Juazeiro do Norte que garante bolsas de estudo para alunos da rede pública 

municipal e estadual. 

A Faculdade de Juazeiro do Norte iniciou suas atividades em 2003, com a 

primeira turma tendo início em 2004.1 no curso de Ciências Contábeis, em 2006 foi 

criado o curso de Sistemas de Informação e Enfermagem e em 2010 o curso de 

Farmácia. Entre os anos de 2004 e 2010 foram matriculados 2.105 discentes. Todos 

os cursos de graduação são na modalidade presencial. A IES informou ainda que 

70% dos discentes são oriundos da rede pública de ensino e 30% terminaram o 

ensino médio na rede privada de ensino. A influência geográfica da IES, segundo 

ela, quanto à origem dos discentes está voltada especialmente para os estados do 

Ceará e de Pernambuco que com esse é limítrofe. Entre 2007 e 2011 foram 

formados 333 profissionais, sendo 136 Contadores, 166 Enfermeiros e 31 Bacharéis 

em Sistemas de Informação. 

A Universidade Regional do Cariri oferece 17 cursos de graduação 

presencial, a saber, Artes Visuais, Teatro, Ciências Biológicas - Bacharelado, 

Ciências Licenciatura com habilitação em Biologia, Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Geografia, História, Letras, 
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Pedagogia, Engenharia de Produção, Física, Matemática e Tecnologia da 

Construção Civil. A URCA teve, em 2001, 9.961 alunos matriculados, em 2010 esse 

número foi de 15.453. Dos 17 cursos oferecidos pela IES, 13 deles são na 

modalidade de licenciatura. A URCA tem instalado Campi nas cidades de Juazeiro 

do Norte, Barbalha e Crato, lócus desta pesquisa, além das cidades de Campos 

Sales, Iguatu e Missão velha, cujo número de matrículas não foi aqui apresentado. 

Além dos cursos citados a URCA ainda oferece licenciaturas, através da 

Plataforma Freire, que é um ambiente virtual criado pelo MEC/CAPES para cadastro 

de professor e realização das pré-inscrições nos cursos Formação Inicial e 

Formação Continuada, destinados aos professores sem formação adequada à LDB 

e em exercício nas escolas públicas de educação básica, estaduais e municipais. 

Através dessa ferramenta são oferecidos cursos gratuitos, nas modalidades 

presencial e a distância, em municípios dos Estados da Federação, por meio de 

Instituições Públicas de Educação Superior e Universidades Comunitárias. No caso 

da URCA são oferecidos os cursos de Pedagogia, Matemática, Geografia e 

Educação Física nas cidades de Crato, Cariús, Campos Sales, Juazeiro do Norte, 

Brejo Santo, Nova Olinda e Icó.  

Há ainda no âmbito da URCA o Programa de Apoio à Formação Superior 

em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), que apoia a implementação 

de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas instituições públicas 

de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para a formação de 

educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio 

nas escolas rurais. A URCA oferece por meio desse projeto o Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo. 

A Universidade Federal do Ceará se instalou na Região do Cariri, com 

curso próprio e não mais no sistema de tutoria como aconteceu com o curso de 

Filosofia nos anos 60, em 2001 através da criação do Curso de Medicina sediado 

em Barbalha. Em 2006 foi instalado na cidade de Juazeiro do Norte o Campus 

Avançado da UFC no Cariri, contando com cinco cursos de graduação: Filosofia, 

Biblioteconomia, Agronomia, Administração e Engenharia Civil.  Essa foi uma ação 

resultante do Programa de Expansão do Sistema Federal de Educação Superior, 

como apresentado logo adiante: 
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Aos 22 dias do mês de novembro de 2005 em reunião do Conselho 
Universitário – CONSUNI, sob a presidência do Magnífico Reitor 
René Teixeira Barreira, foi aprovada a participação da Universidade 
Federal do Ceará no Programa de Expansão do Sistema Federal de 
Educação Superior através da criação de dois campi: o Campus do 
Cariri na Região Sul e Campus da Região Norte, com sede em 
Sobral. Com isso a UFC, na sua missão de disseminar um padrão de 
qualidade para o ensino superior no Estado, espera contribuir para o 
desenvolvimento econômico-social sustentável e includente, 
benefício a ser repartido entre toda a população, como também, 
venha a se constituir, futuramente, na célula geradora de novas 
universidades federais no Ceará (UFC CARIRI, 2011).  

 

No ano de 2003 a UFC contava com três Campi: Pici, Benfica e 

Porangabuçu. Após a edição do Programa de Expansão do Sistema Público Federal 

de Educação Superior a UFC dobrou esse número até 2007, os três novos Campi 

sendo instalados no interior do Estado, nas cidades de Juazeiro do Norte, Quixadá e 

Sobral.  

Em 2007 o Conselho Universitário da UFC (Consuni) pronunciou-se a 

favor da adesão ao REUNI, enviando posteriormente ao Ministério da Educação um 

plano de reestruturação e expansão da Universidade. Segundo jornal da época, 

foram liberados R$ 8,3 milhões para a implantação do Campus da UFC no Cariri 

(UNIVERSIA, 2010). O fato fez parte de um plano nacional, tendo assim garantidos 

investimentos imprescindíveis para a construção das instalações físicas e 

equipamentos, bem como a contratação de pessoal. 

A partir de 2008, as ações para interiorização da Universidade tornaram-

se mais incisivas, através de contratações de pessoal docente e técnico 

administrativo, aquisição de livros e equipamentos e mais especificamente a entrega 

de parte da infraestrutura física do Campus Avançado da UFC no Cariri. Um 

importante indicador da expansão é a criação de novas vagas para servidores 

docentes e técnico-administrativos, tanto nos Campi Avançados quanto nas 

unidades já existentes. Entre 2006 e 2010 o quadro docente da UFC Cariri tem 

apresentado crescimento contínuo. Os cursos criados na UFC Cariri por 

oportunidade do Projeto de Expansão abrigavam, em 2009, 76 docentes. 

Atualmente são 127 professores vinculados às graduações de Administração, 

Engenharia Civil, Biblioteconomia, Educação Musical, Agronomia, Design de 

Produtos, Engenharia de Materiais, Filosofia e Comunicação Social. Os cursos de 

Comunicação Social, Jornalismo, Design de Produtos, Educação Musical e 

Engenharia de Materiais e Administração Pública. 
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Gráfico 16 – Quadro Docente/ Cursos da UFC Cariri implantados entre 2006 e 2011 
 

 

Fonte: UFC (2011) 

 

A contratação de servidores técnico-administrativos também foi uma das 

ações com fins de viabilizar o Projeto de Expansão da UFC no Cariri. Em 2007 havia 

07 servidores do quadro efetivo da Universidade trabalhando nos cursos sediados 

em Juazeiro do Norte e Crato. Entre os anos de 2008 e 2010 foram empossados 35 

novos servidores. 

Os dados acerca da infraestrutura dizem respeito aos anos de 2008 e 

2009, tendo em vista que o Anuário Estatístico da UFC 2010 utiliza informações 

referentes ao período 2009. A primeira etapa de construção do Campus Cariri foi 

entregue em 2008, uma área de 5.392,28 m². Em 2009 com a entrega da segunda 

etapa da obra o Campus passou a contar com 8.005,90 m² de área construída.  

Diante dos investimentos apresentados houve uma evolução no número 

de vagas oferecidas entre os anos de 2006 e 2010, número que mais do que 

dobrou. Em 2006 os quatro cursos criados ofertaram 200 vagas, em 2010 foram 440 

vagas. Com a criação do novo curso de Administração Pública, foram mais 50 novas 

vagas ofertadas em 2011 através do Sistema de Seleção Unificada (SISU). 
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Gráfico 17 – Evolução das Vagas Ofertadas nos Cursos Campus Cariri – Juazeiro e 
Crato 

 

 

Fonte: UFC (2011) 

 

Pode-se atentar para a estratificação social nos cursos a partir dos 

resultados obtido no vestibular 2010. À primeira vista é possível afirmar que a 

expansão do ensino superior federal através da criação do Campus Cariri, 

beneficiou a população dependente do ensino público. Essa é uma conclusão que 

pode ser argumentada o analisar o acesso de alunos oriundos do ensino médio de 

escolas públicas. 

No entanto, ao fazer uma análise mais apurada quanto à distribuição 

desses alunos por curso, é visível uma tendência já consolidada no senso comum, a 

de que determinados cursos congregam uma população mais elitizada. O curso de 

Medicina cuja situação é mais notória a constituição da turma é formada 92% por 

alunos egressos da escola privada, sendo que 67% do número de aprovados 

concluíram o ensino médio em capital, o que presume serem dotados de razoável ou 

boa condição financeira. 
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Gráfico 18 – Vestibulando 2010 – Origem do Ensino Médio 
 

 

         Fonte: BARRETO, GONDIM, SANTIAGO (2010) 

 

Gráfico 19 – Carreiras Universitárias do Campus Cariri e Estratificação Social do 
Ensino Médio 

 

 

Fonte: BARRETO, GONDIM, SANTIAGO (2010) 

 

Essa é uma questão a ser enfrentada através de políticas públicas de 

educação em todos os níveis. Vê-se que a qualidade da escola pública é algo que 

tem relação com esse fenômeno, e ainda que essa a situação das escolas de um 

modo geral também sofre implicações da Universidade, tendo em vista que ela é a 

responsável pela formação docente. No entanto apesar dessas questões, há outros 

fatores que interferem na qualidade da escola. 
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Por entender essas relações a pesquisa dedicou-se a realizar um 

levantamento de alguns indicadores de sustentabilidade que podem caracterizar a 

situação socioeconômica da região, além disso,  tais indicadores analisados no 

período de uma década paralela à análise referentes às variáveis educacionais 

oferecem algumas indicações sobre a segunda pergunta desta pesquisa que é 

“Como a ampliação do acesso ao ensino superior se apresenta como ferramenta de 

D.S para a região?” 

 

4.5.1 A RMC e alguns indicadores de sustentabilidade 

 

 
Fonte: IPECE (2011) 

 

Para Amorim (2008), a estrutura da economia do Cariri é relativamente 

diversificada. As indústrias, o comércio e serviços relacionados aos setores de 

educação e saúde desempenham um papel importante. Os Serviços Públicos, 

embora ainda tenham significativa participação, teve redução no número de 

empregos ofertados entre 1995 e 2005. 

Em algumas cidades da RMC a agropecuária tem papel importante, como 

é o caso de Caririaçu, Jardim, Missão Velha e Santana do Cariri. Nessas cidades o 

setor primário da economia tem maior participação no PIB do que a indústria. De 

acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, o número de 

estabelecimentos da Agricultura Familiar é também maior nas cidades de Caririaçu, 

Jardim e Missão Velha. O IPECE (2010) ainda aponta que Santana do Cariri, Missão 

Velha e Caririaçu tiveram, em 2009, uma produção de aproximadamente 15.000t de 

grãos cada um desses municípios. 
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Gráfico 20 – Número de Estabelecimentos de Agricultura Familiar em 2006 

 

Fonte: IBGE/ Censo Agropecuário (2006) 

 

Quanto à indústria o setor de calçados mostra um dinamismo 

considerável. Cite-se a instalação ainda em 1998 da Grendene S/A uma das mais 

importantes indústrias de calçados brasileiras, além do crescimento de pequenas e 

médias empresas em outros setores da economia. Para a Associação Brasileira de 

Indústrias de Calçados (ABIC), o Cariri concentra 162 indústrias calçadistas do 

Estado do Ceará, superando Fortaleza que abriga 81 empresas deste setor. A 

produção é de 8,8 milhões de pares ao ano. A ABIC ainda ressalta a existência de 

150 unidades informais demonstrando a força que tem este setor. Além disso, são 

importantes os elos que são feitos com outras indústrias e setores como é o caso 

dos fabricantes de injetados, solados e embalagens. O Ceará é o 3º pólo calçadista 

do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e rio Grande do Sul, e é a região do 

Cariri a grande responsável pelo ranking cearense. Os dados quantitativos 

demonstrarão a importância dos setores secundário e terciário na atual conjuntura 

econômica da região (ABIC, 2011). 

A RMC passa por um período de expansão populacional e de volume de 

recursos em circulação (OLIVEIRA E PEREIRA, 2010).  As cidades da região 

metropolitana do Cariri apresentaram forte crescimento populacional nesta década. 

Das nove cidades que compõem a RMC quatro delas apresentam índices superiores 

ao percentual do Brasil (12%), do Nordeste (11%) e do Ceará (14%). As cidades de 

Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato e Nova Olinda tiveram crescimento populacional 

entre 2000 e 2010, próximo aos 18%. Esse índice pode estar relacionado ao 

crescimento do Produto Interno bruto dessas cidades, que por sua vez relaciona-se 
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com o fenômeno da migração. A RMC atrai pessoas vindas de outras regiões do 

país atraídas pelas oportunidades que a região oferece em diversos setores.  

 

Gráfico 21 – Percentual de Crescimento Populacional entre os Censos de 2000 e 

2010 

 

Fonte: IBGE/ Censos (2000;2010) 

 

De acordo com o IPECE (2009) o Cariri tem como principais cidades 

Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. O valor do PIB dos três municípios 

corresponde a R$ 1,94 bilhão ou 3,8% do PIB total do Ceará. Os três municípios 

participam do Pólo Calçadista do Cariri. O Instituto ainda contabilizou em 2009, US$ 

7,03 milhões em exportações, o que representa 0,65% do total das exportações 

cearenses, liderados por Juazeiro do Norte. Dentre os produtos mais exportados 

estão: calçados e partes; máquina de costura; mel natural; outras chapas, folhas, 

etc. de polim. cloreto de vinila; caixas de papel; outras chapas e outros.  

 

Gráfico 22 – Urbanização segundo os Censos de 2000 e 2010 
 

 

Fonte: IBGE/ Censos (2000;2010) 
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Juazeiro do Norte vem apresentando taxas de urbanização, PIB e 

crescimento populacional que se entrelaçam, tendo em vista que o município é a 

principal cidade da RMC e alvo de fortes investimentos da iniciativa privada como  

do estado. Grandes redes têm se instalado na cidade, duas lojas do Grupo Walmart, 

o Hiperbompreço e o Max Atacado, além de três unidades das Lojas Americanas, 

instaladas em Juazeiro do Norte e Crato.  

Quanto a Barbalha, o crescimento do PIB também é alavancado pelos 

investimentos privados a partir da implantação de indústrias de grande e médio porte 

como Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda, Kaiana Indústria de 

Componentes de Calçados LTDA e a companhia cearense Bom Sinal Indústria e 

Comércio sediada que foi a fabricante do 'Transporte Rápido Automotriz (Tram) 

utilizado no Metrô do Cariri4, e também pelo poder público através da Universidade 

Federal do Ceará com a da Faculdade de Medicina e do Hospital e Maternidade São 

Vicente de Paulo, instituição filantrópica que conta com recursos públicos para sua 

manutenção.  

Os números apresentados por Nova Olinda quanto à população, PIB e 

urbanização estão relacionados ao fortalecimento da indústria extrativa e de 

transformação. Esse município se destaca por possuir um grande potencial mineral 

de dois tipos de calcário: o sedimentar laminado, também conhecido como Pedra 

Cariri, e o cristalino, utilizado de forma rudimentar na fabricação da cal virgem e 

hidratada. Em 2006, segundo o IBGE, essa cidade contava com 17 indústrias 

extrativas e 12 de transformação, além de 179 empresas do setor de comércio e 

serviços. 

O município de Crato apresenta 16% de crescimento populacional no 

entre 2000 e 2010. A cidade é tradicionalmente reduto cultural e anfitriã de 

estudantes que veem a região do cariri em busca de ensino superior. As demais 

apresentam crescimento populacional com exceção de Farias Brito com decréscimo 

de -6%. Nesse município o PIB aponta para a consolidação da agropecuária e o 

setor de serviço, sendo responsável por 73,16% desse índice. 

O PIB das cidades da região pode apontar para as causas do  sobre o 

crescimento populacional, já que todos os municípios da RMC apresentam taxas 

crescentes. Entre 2002 e 2008 registra-se a injeção de importante volume de 

                                                           
4
 Nomes das empresas foram coletados em seus sites institucionais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_do_Cariri
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recursos por parte dos governos federal e estadual. Em 2009, a RMC recebeu a 

título de transferência intergovernamental por parte da União e do governo do 

estado mais de 377 milhões de reais (IBGE, 2011). Como exemplo das ações 

advindas de tais recursos cita-se o Programa Bolsa Família, o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), e o Programa de Expansão Universitária este 

teve como foco as cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Além disso, 

obras de construção civil relevantes foram realizadas pelo governo do estado como 

o Hospital Regional do Cariri, o Centro de Convenções, o Metrô do Cariri, e o Centro 

de Abastecimento (CEASA), essas ações acabam influenciando os índices 

relacionados à renda e PIB, pois como consequência desses investimentos outros 

setores da economia sofrem impactos positivos. 

As taxas de urbanização são crescentes em toda a RMC. Juazeiro do 

Norte já conta com 96,07% de sua área urbanizada, seguida por Crato com 83,11%, 

Barbalha com 68,73%.  e Nova Olinda com 68,01%, que apresentou forte expansão 

da zona urbana, ampliando a área em 16% nos últimos dez anos. O crescimento 

populacional e o forte avanço da urbanização tem relação com o aumento do 

Produto Interno Bruto, a atração de investimentos em especial indústria e serviços é 

predominante para alavancar esse índice. Percebe-se que o Ceará e o Nordeste 

brasileiros apresentaram números crescentes a esse respeito ao longo desta 

década, a RMC não contrariando a pespectiva estadual e regional avança em 

termos númericos de modo constante, com destaque para Juazeiro do Norte, 

Barbalha, Nova Olinda e Caririaçu.  

 
Gráfico 23 – Crescimento do PIB: RMC entre 1999 e 2008 
 

 

Fonte: IBGE/SIDRA (2011) 
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Gráfico 24 – Crescimento do PIB: Brasil, NE e CE, entre 1999 e 2008 
 

 

Fonte: IBGE/SIDRA (2011) 

 

Segundo o IBGE e o IPECE, em 2007, 76,9% do PIB da região estava 

relacionado ao setor de serviços, 19,2% à industria e 3,9% tinha relação com a 

agropecuária. O setor de serviços é também o mais forte em todas as cidades da 

região vistas individualmente, quanto à industria essa tem relevância maior que a 

agropecuária nos municípios de Barbalha, Crato, Farias Brito, Juazeiro do Norte e 

Nova Olinda. Barbalha e Nova Olinda apresentam forte expansão da atividade 

industrial, 26% e 22% do PIB, respectivamente, nesses municípios esteve 

relacionado ao setor. Apesar de o setor terciário ser o de maior participação no PIB, 

percebe-se que há, nos últimos anos, por ocasião do fortalecimento da indústria um 

leve recuo nos números a ele relacionados no tocante ao PIB. 

 
Gráfico 25 – Produto Interno Bruto no Setor Industrial 2002 e 2008 (%) 
 

 

FONTE: IPECE (2010) 
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Gráfico 26 – Produto Interno Bruto no Setor de Serviços 2002 e 2008 (%) 
  

             

Fonte: IPECE (2010) 

 

O número de empregos formais na região em 2008, os resultados 

apresentados demonstraram que os quatro maiores empregadores eram nesta 

ordem: a Administração Pública, a Indústria de Transformação, o Comércio e 

Serviços. Apesar desse dado demonstrar o setor de serviços numa colocação 

inferior aos demais, deve-se voltar para sua importânacia a partir de seu PIB, pois 

sabe-se da existência de empresas e trabalhadores que vivem na informalidade 

(IPECE, 2010). O setor terciário, aí compreendido o setor educacional contava em 

2008 com 12.326 empregos formais. Entre 2002 e 2010 houve crescimento de 9% 

no tocante ao pessoal ocupado formalmente no setor educacional. Em 2002 havia 

7.869 pessoas ocupadas na função docente e em 2010 eram 8.594 professores 

(IPECE, 2010). 

Um dado interesse a ser analisado diz respeito ao valo do rendimento médio 

mensal dos domicílios permanentes, considerando aí apenas a renda proveniente 

das atividades remuneradas, sem levar em consideração os valores recebidos por 

ocasião de políticas de assistência, como é o caso do Bolsa Família. Entre 2000 e 

2010, percebe-se o aumento desse valor em todas as cidades da RMC. É visível 

empiricamente o crescimento econômico dessa região, e ao entrar em contato com 

os dados numéricos fica clara a influência que as cidades exercem uma sobre as 

outras, basta percebe-se que o valor médio dos rendimentos por domicílio evoluiu 

praticamente na mesma medida. Diante dessa informação pode-se argumentar que 

é natural que os habitantes que ali residem, fixem domicílio e trabalhem em cidades 

distintas no âmbito da RMC. O gráfico a seguir apresenta essa evolução, decidiu-se 
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por utilizar o real como referência, tendo em vista que essa moeda não sofreu fortes 

oscilações ao longo da última década. 

 

Gráfico 27 – Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal dos Domicílios 
Permanentes (Reais)  

 

 

Fonte: IBGE/ SIDRA (2012) 

 

Apesar do crescimento em termos de renda há, segundo o IPECE (2010), 

grupos da população que vivem em situação de extrema pobreza na RMC. Ao 

analisar a situação da pobreza no estado do Ceará percebe-se que Crato, Barbalha 

e Juazeiro do Norte estão entre os vinte municípios do estado com menor proporção 

de pobreza em relação a população total do estado. Estas cidades destacam-se na 

região por possuir um forte setor terciário, voltado para a prestação de serviços e o 

turismo religioso. Nelas, encontram-se também significativo número de indústrias do 

setor calçadista, gerando empregos formais e trazendo uma dinâmica para a 

economia local. Contudo os demais municípios que compõem a RMC apresentam 

taxas de 15,01% a 47,9% de população em situação de extrema pobreza, aqui 

entendida como população com renda domiciliar per capita de até R$ 70.  

A pobreza não se distribui igualmente entre os municípios da RMC, uma 

vez que alguns deles apresentam taxas de extrema pobreza relativamente baixas, 

enquanto outros possuem resultados mais alarmantes. Missão Velha apresenta 

valores entre 15,01% e 25%, Jardim e Nova Olinda registraram 25,01% até 30%, 

enquanto Farias Brito e Caririaçu tem taxas entre 30,01% e 35%. Santana do Cariri 

é o município com a maior taxa registrada de pobreza, entre 35,01% e 47,39%, este 

município é ainda o que tem a maior proporção de crianças menores de dois anos 

em estado de desnutrição.  
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O quadro a seguir apresenta a evolução no combate à desnutrição nas 

cidades que compõem a RMC. Percebe-se que em todas elas houve declínio no 

número de crianças desnutridas na última década. 

 

Gráfico 28 – Proporção de Crianças Menores de 2 anos Desnutridas – 2000 e 2010 
 

 

Fonte: Portal ODM (2011) 

 

Cresceu também o percentual de domicílios com acesso à água tratada 

ligada à rede de abastecimento. Este é uma dado importante, pois demonstra a 

evolução no acesso aos bens necessários à melhoria da saúde. Ao mesmo tempo 

está relacionado ao avanço da urbanização, tendo em vista que nas comunidades 

rurais o acesso dá-se geralmente através da captação de água subterrânea em 

poços artesianos, poço freático ou nascente. 
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Gráfico 29 – Percentual de Domicílios com Acesso à Água ligada a Rede – 1991 e 
2010 

 

 

Fonte: Portal ODM (2011) 

Gráfico 30 – Percentual de Domicílios com Acesso a Esgoto Sanitário adequado – 1991 e 
2010 

 

 

Fonte: Portal ODM (2011) 

       

Além do acesso à água, há evidente evolução quanto ao acesso ao 

saneamento. Todavia, em todas as cidades mais da metade dos domicílios ainda 

não possui esgotamento sanitário adequado, ou seja com banheiro ou sanitário 

ligados à rede de esgoto ou fossa séptica.  

Apesar da aparente evolução quanto aos indicadores relacionados à 

saúde, a RMC apresentou números crescentes de violência entre 2002 e 2009. Isso 
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pode ser percebido ao analisar  a taxa de mortes violentas, aí compreendidos 

homicídios, suicídios e óbitos causados por acidentes  de trânsito.  

Segundo Jacobo (2011), as mortes violentas atingem sobremaneira a 

população jovem. No Ceará, por exemplo, em 2009, o homicídio foi causa de  37,7% 

das mortes violentas ocorridas entre a população jovem, sendo os acidentes de 

trânsito responsáveis por 20,9% e os suicídios por 5,4% das mortes. Em populações 

não jovens; entendidos aí aqueles que ainda não chegaram à juventude, entre 0 e 

14 anos, ou aqueles que já passaram dos 25 anos; a taxa de mortes violentas em 

2009, no estado, foi bem aquém da ocorrida entre os jovens, sendo 1,9% 

homicídios, 1,0% por acidentes de trânsito e 0,3% suicídios. 

Com exceção de Jardim e Santana do Cariri, que tiveram um declínio no 

número de mortes violentas entre 2003 e 2009, as demais cidades da RMC tem 

demonstrado forte aumento dessa taxa.  

A cidade de Barbalha é um caso a ser dado especial atenção, pois o título 

de cidade mais violenta da região pode não lhe fazer jus, pois como Barbalha sedia 

o maior hospital da RMC e o registro de óbito deve ser feito no Cartório de Registro 

Civil da cidade em que ocorreu o falecimento, pode acontecer de o evento violento 

ocorrer em outra cidade da região e a morte dá-se no hospital, obrigando o registro 

no cartório competente. Apesar disso, o gráfico a seguir demonstra a vulnerabilidade 

da população no aspecto segurança. 

 

Gráfico 31 – Taxa de Mortes Violentas para cada 10 mil habitantes RMC – 2003 e 2009 
 

 
Fonte: IBGE/ SIDRA (2010) 
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A taxa de morte violenta considerada aceitável pela OMS é de 10 por 100 mil 

habitantes. Nas cidades da RMC, esse número é demasiadamente maior.  

 
Tabela 4 – Relação entre o Número de Óbitos RMC e o aceitável pela OMS 
 

RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ÓBITOS E O ACEITÁVEL PELA OMS “CONTINUA” 

CIDADE ÓBITO OMS/ACEITÁVEL ÓBITO CIDADE/ REAL 

BARBALHA 5,48 78 

CARIRIAÇU 2,61 9 

CRATO 11,99 74 

FARIAS BRITO 1,9 5 

JARDIM 2,66 13 

JUAZEIRO DO NORE 24,47 106 

MISSÃO VELHA 3,40 17 

NOVA OLINDA 1,43 14 

SANTANA DO CARIRI 1,69 7 

          Fonte: IBGE/ SIDRA (2010) 

 

Para Ferreira (2006), as causas da violência são múltiplas, a saber, os 

fatores estruturais como a desigualdade social, que embora não determine, criam 

bases para que o comportamento violento se manifeste; questões culturais e 

circunstâncias desfavoráveis, como a maior densidade demográfica em áreas 

pobres, o aumento do uso de armas de fogo, o consumo de drogas lícitas e ilícitas, 

além da ineficiência do Estado, quando este não consegue garantir à população 

serviços indispensáveis na área de segurança, educação, saúde, lazer, moradia e 

trabalho. 

Para Sen e Kliksberg (2010) está provado que dos investimentos 

preventivos de maior impacto em relação à delinquência é a educação. No entanto, 

são enfáticos em dizer que a família é insubstituível no cumprimento do papel de 

socialização, e que nenhuma outra instituição pode atuar no seu lugar da mesma 

forma. É verdade ainda que a pobreza persistente e o desemprego prolongado 

colocam muitas famílias numa situação de extrema tensão que a deixa vulnerável 

frente à violência. Nesse caso, são importantes políticas que elevem o crescimento 

do emprego e da renda. Para os autores, a combinação entre jovens excluídos, que 
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não tem canais para iniciar uma carreira profissional, de formação limitada e vida 

familiar desarticulada cria um imenso grupos de jovens expostos à criminalidade. 

Na RMC é evidente um avanço quanto ao acesso à escola, mas ainda 

com sérias limitações, em especial quanto ao ensino médio e superior. Na última 

década, a taxa de analfabetismo caiu vertiginosamente. É visível a distância entre as 

três cidades polo e as demais quanto às taxas de analfabetismo, entretanto, todas 

tem tido uma queda constante a esse respeito, ao longo da década.  

 

Gráfico 32 – Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou mais de idade 

 

 
Fonte: IBGE/ CENSO (2000; 2010) 

 

Em relação ao Ensino Médio, o número de matrículas cresceu 

aproximadamente 37%, passando de 17.393 matrículas em 2001 para 27.591 em 

2009. Isso ainda é pouco ao compararmos o tamanho da população entre 15 e 17 

anos, e ainda levando em consideração a distorção idade-série. Em 2001 a RMC 

tinha 34.163 indivíduos nessa faixa de idade e em 2010 contava com 32.096, vê-se 

o número de matrículas está aquém do desejável, tanto porque tais jovens podem 

não estar frequentando à escola, como podem estar em defasagem em relação à 

série que deveria estar cursando. O IPECE apresenta uma notória redução na 

distorção idade-série nesse nível de ensino, nos últimos dez anos. O quadro a seguir 

apresenta essa evolução. 
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Tabela 5 – Distorção Idade-série no Ensino Médio RMC – 2000 e 2010 

 
DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO MÉDIO – RMC – 2000 E 2010 

MUNICÍPIOS 2000 2010 

BARBALHA 63,10% 5,35% 

CRATO 55,70% 13,91% 

CARIRIAÇU 66,82% 18,37% 

FARIAS BRITO 53,66% 11,18% 

JARDIM 81,75% 27,29% 

JUAZEIRO DO NORTE 56,33% 10,08% 

MISSÃO VELHA 72,87% 7,94% 

NOVA OLINDA 50% 10,92% 

SANTANA DO CARIRI 96,73% 14,59% 

Fonte: IPECE (2010) 

 

Quanto ao ensino superior, segundo o INEP, o número de matrículas 

cresceu na última década. Em 2009, as três cidades da RMC que sediam IES, 

realizaram 15.887 matrículas, entretanto a população da região, entre 18 e 24 anos, 

era de 46.384 habitantes.   Em linhas gerais pode-se dizer que a RMC passa por um 

período de forte expansão econômica, com crescimento na renda média da 

população e alguns importantes avanços quanto aos indicadores relacionados à 

saúde e educação. Entretanto há sérios problemas a combater, como as 

desigualdades entre as cidades que compõem a RMC, isso é notório ao lidarmos 

com os índices relacionados à extrema pobreza na região. A violência, 

especialmente entre os jovens, é outro grave problema a ser combatido. É um 

desafio melhorar a condição de vida das populações que ali habitam, levando em 

consideração todas as dimensões da sustentabilidade. Espera-se que as políticas 

públicas dirigidas à localidade levem em consideração as peculiaridades regionais e 

a participação da população. 

Diante de avanços e retrocessos de ordem social na região é inegável a 

necessidade de refletir sobre o modelo de desenvolvimento esperado para este 

território que está em visível expansão econômica e urbana. A pesquisa apresentou 

evolução referente à qualidade de vida da população no que se refere à adequação 

de moradia, acesso a água tratada e rede de esgosto, redução nas taxas de 

desnutrição, entretanto, apresentou também aumento com relação ao número de 
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morte violentas que demonstram que o crescimento econômico experimentado 

carece de ser aproveitado a fim de planejar desenvolvimento em plenitude. 

Taxas de urbanização elevadas, bem como de crescimento populacional 

aliado ás desigualdades regionais podem contribuir para o alargamento de 

problemas sociais que impedem o D.S. Por isso, a expansão do ensino superior 

pode, se refletido, contribuir de forma concreta para mudanças de atitude frente ao 

crescimento econômico, aos problemas e oportunidades por ele causados, como por 

exemplo, melhorando a formação profissional de sua população, possibilitando a 

formação critica e por consequência melhor participação na vida política, 

desenvolvendo estudos que subsidiem políticas públicas, oferecendo capacitação 

docente com foco na educação básica, implantando ações de extensão com fins de 

promover a sustentabilidade, entre outras tantas contribuições que as IES podem e 

devem oferecer. No item seguinte será dada continuidade a discussões acerca do 

papel dessas instituições. 

 

4.6 O papel da Universidade e a promoção do Desenvolvimento Sustentável 

 

O projeto político educacional em curso no final do século passado na 

maior parte dos países teve como pilar a descapitalização através da redução do 

investimento estatal, o que forçavam as instituições de ensino superior a buscar 

outras fontes de financiamento (ZAINKO, 2010). Nos países plenamente 

industrializados essas parcerias ocorrem de forma mais ampla, nos mais pobres é 

difícil angariar recursos junto à empresas, que em alguns setores se mantêm 

insipientes.  

A retirada de muitos investimentos relaciona-se com um projeto de estado 

mínimo, onde a avaliação quantitativa de resultados define o volume de recursos 

disponíveis. Os setores sociais não dão o retorno esperado pelos fazedores de 

políticas orientadas pelos interesses de mercado.  As instituições de ensino superior 

são pressionadas a atender à demanda crescente por profissionais capacitados e 

prontos a se inserirem no mercado produtivo gerando conhecimentos necessários 

ao projeto de desenvolvimento. Com seus recursos financeiros reduzidos as 

universidades veem-se na contingência de atuar na prestação de serviços 

fortalecendo a dimensão utilitarista em detrimento da dimensão cultural, 

tradicionalmente cultuada (MORGADO, 2009). 
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Na medida em que se consolidam as entidades supranacionais emerge 

um projeto de reestruturação universitária através da reconfiguração da governança 

da educação e transformação dos processos de elaboração de políticas 

educacionais tendo por base o discurso da qualidade e da excelência das intuições 

de ensino. A Comunidade Europeia pôs em curso um processo de edificação de um 

espaço de ensino superior que se tornou um referencial para muitos países, o 

Processo de Bolonha iniciado a partir de 1999. Mais abaixo, uma descrição mais 

minuciosa do que seria este processo: 

 
O Processo de Bolonha traça como objetivos principais a edificação 
de um Espaço Europeu de Ensino Superior – que viabilize a 
internacionalização das universidades, facilite a mobilidade de alunos 
e docentes, promova a empregabilidade dos cidadãos europeus e 
concorra para o desenvolvimento económico, social e humano da 
Europa –, a consolidação e enriquecimento da cidadania europeia e 
o aumento da competitividade com outros sistemas de ensino do 
mundo (em particular os dos Estados Unidos e do Japão) 
(MORGADO, 2009, p.50). 

 
As novas demandas que se colocam às universidades as impulsionam  a 

pensar novos modos de atuação em que a eficiência da prestação de seus serviços 

seja alcançada. Daí algumas medidas passam a ser estudadas em vários países 

com fins de elaborar estratégias para garantir a sobrevivência das instituições. A 

transnacionalização do ensino superior, o uso das tecnologias no âmbito da 

educação a distância, a interdisciplinaridade, são temas que  ganham forte relevo 

nos primeiros anos deste século, tanto nas discussões acadêmicas quanto políticas. 

Os países industrializados há muito perceberam que o conhecimento é o 

elemento motor da sociedade mundial. Isso fica claro na ampliação do acesso à 

educação básica anteriormente consolidada nesses países, atualmente o acesso 

universal ao Ensino Superior é a grande demanda dessas nações (ZAINKO, 2010). 

Os países ricos se propõem a reestruturar seus sistemas de ensino e a 

torná-los competitivos. Isso leva a crer no quanto a educação neste século ganha a 

conotação de negócio lucrativo.  Não parece ser a concretização de processos de 

ensino e aprendizagem pautados por princípios de participação, cidadania, justiça e 

equidade, os objetivos das reforma educacional em curso na Europa e que serve de 

referencia para os outros países, passa distante uma agenda educativa preocupada 

com a construção de uma educação democrática e que vise a superação dos 

problemas globais. Enquanto isso os países pobres ainda têm grandes avanços a 
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fazer em todos os planos educacionais para que seja possível falar em acesso pleno 

ao ensino superior.  

Para Santos (2010), é preciso realmente uma reforma universitária, 

pautada, todavia, numa globalização solidária e não competitiva. Nesse sentido o 

autor elenca estratégias para a transformação do papel do ensino superior, fazendo 

uso dos mecanismos propagados pelas reformas competitivas como a 

transnacionalização e as novas tecnologias com fins de construir um conhecimento 

pluveristário solidário. Para ele a transnacionalização do ensino pode ser ferramenta 

para a formação de redes regionais, nacionais e internacionais de instituições que 

visem à partilha de recursos, equipamentos, mobilidade de docentes e estudantes, 

padronização mínima de planos de curso, do ano escolar, dos sistemas de 

avaliação, respeitadas as especificidades locais. Dessa forma, seria possível pensar 

uma globalização solidária da universidade a partir da colaboração entre essas 

instituições. A organização da rede deve estar orientada para quatro áreas de 

legitimação da universidade, quer seja, o acesso, a extensão, a pesquisa e a 

ecologia dos saberes. 

As demandas do mercado interferem diretamente sobre a atividade 

universitária, todavia, ela deve estar atenta ao contexto que envolve a sociedade de 

um modo geral. A educação precisa ser meio pelo qual a humanidade possa ser 

conduzida rumo a um desenvolvimento humano mais harmonioso. Para Morin 

(2001), a educação no século XXI estará atrelada ao desenvolvimento da 

capacidade intelectual dos estudantes e a princípios éticos, de compreensão e de 

solidariedade humana. 

É fato que a educação sozinha não pode enfrentar os fatores mais 

determinantes da insustentabilidade: o rápido crescimento da população mundial, a 

persistência da pobreza generalizada, a expansão de processos industriais 

predatórios em todo o mundo, a negação da democracia econômica e a violação dos 

direitos humanos, mas a educação concebida como além da escolarização pode e 

deve ter um peso importante na busca do DS. Na RMC há evolução em alguns 

aspectos da dimensão social do DS, enquanto outras questões são agravadas, isso 

demonstra que a mudança deve ser para além do quantitativo, é necessária uma 

nova postura educacional frente ao desafio que é a propagação da sustentabilidade. 

Há hoje uma nova concepção do conhecimento. A informação se 

apresenta mais condensada, circulando rapidamente e de forma mais acessível ao 
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público em geral e não-especializado. A Universidade enquanto lócus que abriga 

ensino, pesquisa e extensão tem a responsabilidade de garantir o acesso às 

ferramentas que possibilitem a construção de conhecimento e como consequência 

as inovações tecnológicas. Diante da infinidade de informações disponíveis nos mais 

variados meios de comunicação, faz-se necessário não apenas saber lidar com ela, 

mas transformá-la em conhecimento útil à disposição da sociedade. Para que este 

seja, por sua vez, alvo de discussão e (re)construção, a educação auxilia nesse 

processo, por isso apesar dos avanços tecnológicos terem ampliado a acessibilidade 

à informação, esta deve ser transformada em conhecimento. 

Para Drucker (1997), as pessoas estão no centro desse novo processo 

onde o conhecimento ganha tão relevante espaço. Deve-se ressaltar este termo: 

conhecimento; porque informação essa está de forma abundante contida nos mais 

diferentes veículos de comunicação; a tecnologia trouxe cada vez mais acervos de 

informação que podem chegar cada vez mais rápido aos lugares mais longínquos. O 

homem é peça fundamental para que essa informação que chega muitas vezes de 

maneira desordenada possa ser meio para (re)construção do conhecimento. Ele é 

criado, ampliado, aperfeiçoado, aplicado bem ou mal pelas pessoas e para as 

pessoas, por isso os sistemas educacionais encaram hoje desafios de como lidar 

com essa realidade.  

Fala-se em Sociedade do Conhecimento como aquela em que o 

conhecimento é o grande agregador de valor às organizações. A mola propulsora da 

sociedade atual não seria mais o capital financeiro, as ferramentas e máquinas, 

mas, o conhecimento; a informação. E é nesse contexto que o ensino superior está 

imerso. Neste sentido é necessário que a universidade atenta ao papel dado ao 

conhecimento na atualidade, esteja pronta a contribuir com reflexões acerca da sua 

utilização para o desenvolvimento pleno da sociedade, a partir da perspectiva da 

sustentabilidade. 

Para consolidar sua função de promotora do desenvolvimento faz-se 

necessário avançar no modo como se vê o conhecimento e ainda na importância de 

fortalecer os meios para sua construção. Através de uma postura dialética frente ao 

conhecimento é possível estabelecer um modelo educativo capaz de contribuir na 

formação de sujeitos críticos e criativos que se veem como responsáveis pelo uso e 

produção da tecnologia. Essa é uma postura necessária ao cidadão desta época, 

pois dessa forma se coloca como responsável pelos rumos que o desenvolvimento 
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toma e suas consequências em relação ao meio ambiente e aos outros seres 

humanos. Cada vez mais o papel de transmissor e detentor do conhecimento ganha 

espaços para além das Universidades; a informação está derramada nas mais 

diferentes fontes democratizando seu acesso. O professor passa a ser demandado 

no sentido de colocar-se como mediador do processo de aprendizagem contribuindo 

para que o aluno não seja mero expectador, mas sujeito atuante na leitura da 

realidade, formulação de conceitos e construção do conhecimento científico.  

Demo (2009) defende que não há dissociação entre ensino, pesquisa e 

extensão, tampouco uma se sobressai à outra. No entanto, é preciso entender a 

pesquisa como o cotidiano da instituição, pois o ensino se faz com efetividade 

quando se dá pautado no processo de construção do conhecimento e não mero no 

repasse de conteúdos: 

 
Em primeiro lugar pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a 
realidade, culminando na elaboração própria e na capacidade de 
intervenção. Em tese, pesquisa é atitude do “aprender a aprender”, e, 
como tal, faz parte de todo processo educativo e emancipatório 
(DEMO, 2009, p.128). 

 

Para Santos (2010), uma reforma criativa, democrática e emancipatória 

da universidade pública passa pelo fortalecimento da pesquisa-ação que assim 

como a extensão são áreas de legitimação da universidade perante a sociedade. 

Para ele a pesquisa deve ser ferramenta de apoio para a solução de problemas 

sociais. Ela é propagada pelo autor como interlocução entre a universidade e os 

atores que necessitam de suas inovações, os interesses sociais seriam dessa forma 

articulados com os interesses científicos.  

Um dos desafios da Universidade na contribuição para o desenvolvimento 

seria superar o ensino-aprendizagem e alcançar o aprender a aprender. E aqui não 

se discute a importância de ampliar os investimentos financeiros no setor 

educacional ou aperfeiçoar o uso dos recursos já existentes, sabe-se o quanto isso é 

relevante para que a Universidade desempenhe seu papel com eficiência, o que se 

traz a tona por hora é a necessidade urgente de consolidar a interdisciplinaridade, 

fortalecendo o diálogo entre as Ciências e assumindo uma postura de alunos e 

professores que compreendem o saber como algo em construção e que necessita 

igualmente desses dois sujeitos numa relação solidária e comprometida com um 

fazer dialético. Isso se exemplifica quando se vislumbra o desenvolvimento da 
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tecnologia aliada à discussão do seu melhor uso, na medida em que as Ciências se 

integram e as discussões ganham cada vez mais um caráter interdisciplinar. Os 

problemas que a sociedade enfrenta são deveras complexos e as soluções só virão 

quando se estabelecer uma forte rede de cooperação entre as diversas áreas. 

Outro ponto crucial para a discussão do papel da Universidade diz 

respeito ao processo de retroalimentação entre os níveis de ensino. O Ensino 

Superior capacita o corpo docente que atua na Educação Básica e recebe dele o 

material humano que será entregue à sociedade para atuar das mais diferentes 

formas no lócus social. Essa é uma questão de grande relevância e que ressalta o 

quão importante é o papel da Universidade. Sobre o assunto tome-se como ponto de 

partida a formação do professor da educação básica. Estudos demonstram o pouco 

investimento que as escolas de formação de professores recebem, bem como a 

dificuldade em instituir a pesquisa como atividade cerne da atuação do professor da 

educação básica (DEMO 2009). No entanto, a profissão de professor é estratégica 

para os países que se propõem a crescer e estabelecer um modelo de DS: 

 
Uma Universidade de inclusão social deve participar de maneira 
decidida da melhoria qualitativa de todos os níveis do sistema 
educativo, principalmente no que tange: a formação com atualização 
docente; a transformação dos alunos em agentes ativos de sua 
própria formação; a promoção da pesquisa socioeducativa e a 
elaboração de políticas públicas no campo da Educação em geral, aí 
incluídos: o ensino fundamental e médio (Zainko, 2010, p.116). 

 
É necessário que as Universidades assumam a responsabilidade de 

oferecer ferramentas de formação compatíveis com as novas exigências atuais. 

Cada vez mais se exige que o professor não só lide com a informação, mas seja 

capaz de transformar efetivamente essa informação em conhecimento. O Plano 

Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº. 10.172/2001, destacou a necessidade 

da qualificação do corpo docente da educação básica em nível superior: 

 

A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos 
maiores desafios para o Plano Nacional de Educação, e o Poder 
Público precisa se dedicar prioritariamente à solução deste problema. 
A implementação de políticas públicas de formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação é uma condição e um meio 
para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade e, 
portanto, para o desenvolvimento do País, uma vez que a produção 
do conhecimento e a criação de novas tecnologias dependem do 
nível e da qualidade da formação das pessoas (PNE, 2001, p.12). 
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Obviamente não basta titular esses profissionais, é necessário que o 

processo formativo esteja em consonância com as demandas que à sociedade se 

coloca. Esse processo deve ser contínuo, tendo em vista que não se concebe que o 

profissional, em particular o professor, considere sua formação concluída. A despeito 

disso, mesmo entre os docentes com nível superior persiste a perspectiva de reduzir 

a prática docente à aplicação de conteúdos programados e dominados, restritos à 

sua disciplina sem relação com o todo. 

Outro ponto a ser tratado, e intrinsecamente relacionado à formação dos 

professores, diz respeito ao nível dos alunos recebidos pelas Universidades ao final 

de seus processos seletivos para acesso aos cursos de graduação. Não é possível 

distribuir democraticamente o acesso aos mais variados cursos de graduação sem a 

melhoria da qualidade da educação básica, essa melhoria passa pelos 

investimentos em infraestrutura das escolas, políticas de assistência às famílias 

quando necessário, além da valorização do professor entre outros vários aspectos 

não menos importantes. Tomando a qualificação do docente, reside aí mais uma 

vertente desse processo de retroalimentação entre os diversos níveis educacionais, 

e no caso em estudo da Educação Superior.  Ao oferecer oportunidades de 

formação para esses profissionais a universidade é diretamente afetada pela 

melhoria da qualidade da educação básica, já que os sujeitos que a partir daí nela 

adentrarão estarão imbuídos dos preceitos defendidos pela Universidade no tocante 

ao cuidado com o conhecimento. 

Ao ter acesso ao conhecimento, o individuo tem condições de assumir 

uma postura dialética perante a esse mesmo conhecimento, o que pode fomentar 

mudanças sociais, e só se pode ir no rumo da construção de uma contra-ideologia 

quando se assume uma postura crítica e criativa perante a realidade (SAVIANI, 

2002). Isso não quer dizer apenas o enfretamento ao sistema político e econômico 

vigente, mas também ser capaz de construir um projeto alternativo, e é a educação 

quem oferece as ferramentas para que o sujeito avance a esse patamar. Mas qual o 

papel do educador neste processo? Abaixo, a visão de Saviani: 

 

Do ‘educador’ espera-se, do ponto de vista dos dominados, que 
saiba motivar esse processo de questionamento crítico e criativo. Na 
linguagem gramsciana, espera-se do educador que seja capaz de 
colaborar na construção da ‘contra-ideologia’. Esta, porém, não se 
restringe à consciência política, mas engloba igualmente a 
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construção de um projeto alternativo, de caráter produtivo também 
(SAVIANI, 2002, p. 153) 

 
É necessário empreender um projeto educacional cujo cerne seja a busca 

pelo aprender de forma ativa, onde docentes e discentes (re) construam o 

conhecimento e se enxerguem co-responsáveis pela produção da Universidade. Isso 

será possível quando ao superar a ideia do ensino-aprendizagem se caminhe no 

rumo do “aprender a aprender”, ou como disse Pimenta & Anastasiou (2010), no 

caminho da “ensinagem”, que nada mais é do que a superação do modelo 

educacional pautado exclusivamente no conhecimento pronto e acabado, na 

imagem do professor que detém todo o saber, mas na ideia de uma Ciência 

dinâmica e construída a partir da interação entre todos os sujeitos envolvidos no 

contexto educacional. É essa Universidade que pode oferecer à sociedade algumas 

das ferramentas necessárias para pôr em prática um projeto de Desenvolvimento 

adequado às necessidades e demandas que se colocam neste século, sendo esse 

seu papel: auxiliar na promoção de um modelo de desenvolvimento que tenha como 

fim não apenas a sobrevivência das futuras gerações; já que é possível sobreviver 

sem que com isso se garanta qualidade de vida adequada; mas a vivência, 

entendida como a existência de forma equilibrada em respeito ao meio ambiente e 

aos outros seres humanos.  

 
5 CONCLUSÃO 

 
Ao apresentar este relatório a pesquisa se propôs inicialmente a 

responder a duas perguntas acerca do ensino superior: “Como tem ocorrido a 

expansão do Ensino Superior na Região Metropolitana do Cariri?” e “Como a 

ampliação do acesso ao ensino superior se apresenta como ferramenta de DS para 

a região?”. As respostas a essas indagações resultariam na satisfação do objetivo 

geral deste estudo que é apresentar o acesso á educação superior como uma das 

ferramentas capazes de alavancar o D.S, tomando como estudo de caso a RMC. 

Diante dos dados apresentados e das discussões feitas até aqui, algumas 

conclusões, podem ser publicizadas. O ensino superior na RMC se deu inicialmente 

mais por ação de grupos locais e regionais, do que como parte de um Projeto 

Nacional. O primeiro curso de nível superior instalado ainda na década de 60 esteve 

fortemente vinculado às estruturas religiosas locais, representadas pela Diocese do 

Crato. A justificativa para sua criação foi atender às necessidades do mercado de 
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trabalho local.  A expansão no número de cursos continuou na segunda metade do 

século XX com a mesma motivação dos anos anteriores, e como resultado das 

ações do governo estadual. 

Na primeira década deste século seguindo a tendência nacional, a RMC 

teve a oferta de ensino superior expandida pela iniciativa privada, por ocasião da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (1996), além de outros instrumentos legais como 

o Decreto Nº 4.914 de 11/12/2003 que concedeu autonomia aos Centros 

Universitários e o Decreto Nº 5.622 de 19/12/2005 que regulamentou a Educação à 

Distância no Brasil (EAD). 

Dessa forma, foi moldado na RMC um sistema híbrido de ensino, com a 

oferta de ensino superior sob a responsabilidade de instituições públicas e privadas. 

Há repasse de investimentos públicos para instituições totalmente financiadas pelo 

Estado, bem como há injeção de recursos públicos em IES privadas através de 

programas como o PROUNI e o FIES, a pesquisa demonstrou que  essa é a 

tendência da expansão do ensino superior na região do Cariri e que este não é um 

fato isolado, tendo em vista que nos demais estados da federais o investimento em 

ensino superior é distribuído da mesma forma. Consolidou-se a existência de IES de 

ensino e IES de ensino, pesquisa e extensão. Outra importante variável indica a 

quase estagnação na oferta de cursos na modalidade de licenciatura. As instituições 

privadas, em especial, não investem nesse formato de curso, as IES públicas, que 

tendem a ofertar suas vagas sem esperar resultados financeiros, norteiam sua oferta 

a partir das necessidades de setores específicos como é o caso da Educação 

Básica. Assim são as IES públicas as responsáveis pela formação do quadro 

docente da região do Cariri.  

É necessário continuar ampliando o acesso ao ensino superior, bem 

como resolver o problema da distorção idade-série no ensino médio, que apesar de 

ter sofrido forte redução na última década, ainda persiste. O crescimento no acesso 

ao ensino médio entre 2000 e 2010 foi de 37%, isso mostra que mais pessoas 

reunirão os requisitos formais necessários à entrada no ensino superior nos 

próximos anos.  

A criação das novas IES é resultado de decisões de nível político, embora 

seja também seja reflexo do aumento da demanda, esta impulsionada pelo avanço 

do ensino médio. O ensino superior, por sua vez, sofre o impulso de duas forças que 

movem sua expansão: as necessidades do mercado de trabalho que demanda 
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profissionais capacitados, com novas qualificações profissionais e as aspirações 

culturais que fazem com que o acesso ao ensino superior seja objetivo de muitos 

indivíduos. 

É inegável a importância dos investimentos públicos recebidos, com 

ênfase aos remetidos à RMC para implantação do Campus da Universidade Federal 

do Ceará, ao congregar ensino, pesquisa e extensão em sua missão, as 

Universidades Federais ampliam o campo de ação para além da formação de 

recursos humanos para o mercado de trabalho; o que não é um papel simplista, ou 

de menor importância; entretanto as IFES detêm um contexto propício para a 

produção de tecnologia e conhecimento científico útil às várias dimensões da 

sustentabilidade. A maioria das instituições privadas de ensino superior está focada 

apenas em ensino, ficando a produção de conhecimento científico a cargo 

principalmente das universidades públicas. A RMC conta com duas Universidades, 

que por sua essência congregam as atividades de ensino, pesquisa e extensão, as 

instituições privadas presentes na região se configuram como estabelecimentos de 

ensino. 

Os próximos anos apresentam perspectivas de continuidade da política 

de expansão do ensino superior contando com recursos federais, tendo em vista a 

implantação da Universidade Federal do Cariri. Diante desse fato e sendo 

necessário propor novas formas de ver a dimensão humana frente ao 

Desenvolvimento, deve-se reconhecer que este é um momento precioso para 

empreender um novo projeto de Universidade, pautado pelos ditames da 

Sustentabilidade, já que apesar dos avanços obtidos pela RMC em áreas 

estratégicas de para o DS, é imprescindível uma preocupação de caráter conceitual 

e qualitativo no tocante à educação, tendo em vista que o DS pede uma mudança de 

mentalidades.  

Quanto à segunda pergunta de pesquisa “Como a ampliação do acesso 

ao ensino superior se apresenta como ferramenta de DS para a região?”, os 

indicadores de sustentabilidade utilizados nessa pesquisa apresentam uma relação 

intrínseca, o que leva a crer que ampliação do acesso ao ensino superior não só 

pode como deve ser ferramenta indispensável na construção de uma nova 

mentalidade, onde a existência humana e suas relações com os outros seres seja o 

foco. A sustentabilidade é mais que qualidade de um modelo de desenvolvimento, 

ela vai além da preservação do meio ambiente. Sustentabilidade implica uma 
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relação harmônica consigo, com o outro e com o ambiente. Diante disso, não se 

pode falar em DS sem ressaltar a importância da educação nesse contexto, mas 

para alavancá-lo é necessário um esforço em várias frentes, levando em 

consideração todas as dimensões da sustentabilidade. 

O acesso à escolaridade influencia diretamente outros indicadores de 

sustentabilidade. Estudo do IBGE (1999) mostra que a maior escolaridade, entre as 

mulheres, é fator preponderante na saúde das crianças. Cada ano a mais de 

escolaridade média, entre elas, reduz em 15% o índice de mortalidade infantil. Assim 

conclui-se que a redução nos índices de mortalidade infantil e desnutrição na RMC 

sofrem implicações do crescimento no acesso à educação. Dados referentes à 

violência também apresentam relação direta com os dados educacionais, tendo em 

vista que este é um fenômeno multifacetado. Entre os inúmeros fatores que com ele 

mantém estreita relação está, por exemplo, o aprofundamento das desigualdades 

sociais que geram privilégios para alguns, e por consequência, a ausência de 

direitos para outros. É necessário ressaltar inclusive, que a pobreza se distribui 

desigualmente entre os nove municípios que compõe a RMC, enquanto Santana do 

Cariri chega a apresentar taxas de até 47,39% de população extremamente pobre, 

Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha estão entre os vinte municípios com o menor 

percentual de pobreza do estado do Ceará. É necessário irradiar investimentos que 

tenham como foco a geração de emprego e renda por toda a RMC a fim de reduzir 

tais disparidades. 

A RMC tem números positivos quanto aos indicadores relacionados à 

redução das taxas de analfabetismo, de desnutrição, de elevação da renda familiar, 

e demonstra que nos últimos anos a região tem avançado quanto à oferta de 

educação em nível médio e superior. No entanto de forma ainda deficitária em 

relação á população total. Além da ampliação quantitativa no acesso é necessário 

que sejam cultivados no âmbito das instituições educacionais, valores como 

solidariedade, respeito e tolerância. A inexistência dessas práticas dá lugar a um tipo 

de individualismo que estimula a violência, o que está na contramão da 

sustentabilidade. Por isso a propagação e a consolidação do DS necessitam de uma 

revisão dos valores propagados pelas instituições, neste caso, as instituições de 

ensino, elas estão entre as grandes responsáveis pela construção da cultura, o que 

é primordial para o DS. Assim, apesar do crescimento numérico no tocante ao 

acesso à educação na RMC, é necessária uma revisão dos conceitos e objetivos de 
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uma educação comprometida com os valores intrínsecos do DS, que por sua vez 

sejam aplicados no cotidiano das instituições. É possível afirmar que a expansão do 

acesso ao ensino superior se configura como uma importante ferramenta para o 

D.S, entretanto é preciso ressaltar a necessária reflexão acerca do papel das 

instituições de ensino nesse contexto. 

Registrem-se aqui algumas dificuldades encontradas na coleta dos dados, 

em especial, quanto à fragilidade dos bancos de dados de algumas IES que 

compõem a amostra. Algumas variáveis como a categoria administrativa do ensino 

médio dos alunos ingressantes e a etnia não foram contempladas. Essas seriam 

informações que poderiam ampliar as análises. 

Estudos que tenham por objetivo analisar as ações empreendidas nas 

IES a partir dos  indicadores de cada dimensão da sustentabilidade, a   avaliação da 

qualidade dos cursos a partir do referencial adotado para o DS,  a satisfação e 

perspectiva dos estudantes quanto ao curso, à carreira e às  IES seriam temas 

interessantes para lançar luz sobre os caminhos a serem traçados com fins 

compreender o papel do Ensino Superior na construção dessa Utopia Possível. 

Pesquisas dessa natureza seriam úteis, tendo em vista o atual contexto de criação 

de uma nova universidade na RMC. 
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