UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

VALKIRIA TRINDADE DE ALMEIDA SANTOS

MOBILIDADE ESCOLAR: FLUXO DE ESTUDANTES DOS
MUNICÍPIOS DO ARRANJO POPULACIONAL DE MARINGÁ

MARINGÁ
2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

MOBILIDADE ESCOLAR: FLUXO DE ESTUDANTES DOS
MUNICÍPIOS DO ARRANJO POPULACIONAL DE MARINGÁ

Tese de doutorado apresentada por Valkíria
Trindade de Almeida Santos ao Programa de
Pós-Graduação
em
Geografia
da
Universidade Estadual de Maringá como
requisito parcial para obtenção do título de
doutora em Geografia.
Orientador: Prof. Dr. Márcio Mendes Rocha

MARINGÁ
2018

“A educação é um ato de amor e, por isso, de coragem.
Não pode temer o debate. A análise da realidade.
Não pode fugir à discussão criadora, sob a pena de ser uma farsa.”
(Paulo Freire)

Aos meus pais Diu e Nico Almeida, por toda minha admiração e amor por eles.

AGRADECIMENTOS
Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha
da vida, a senha do mundo.
Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro
sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra.
(A palavra mágica / Carlos Drummond de Andrade)

Como nos versos de Drummond, estou aqui a procurar uma palavra mágica
que expresse a minha gratidão a todos aqueles que me estenderam a mão durante
as dificuldades dessa caminhada. Certamente a palavra mágica deve estar
escondida na confluência entre a amizade e a solidariedade. Dessa forma, deixo as
minhas palavras de agradecimentos registradas nessa singela página:
Ao meu esposo Homero, por seu amor e apoio em qualquer circunstância. As
minhas filhas Sabryna, Letícia e Marjory, que não se contentaram apenas em me
assistir escrever, mas me auxiliaram no lançamento de dados das pesquisas de
campo, estiveram comigo naquelas horas de maior solicitação, me acalentando com
a maior quantidade de amor e carinho!
Ao clã familiar Almeida, minha família paterna, que não mediram alegria e
carinho pela possibilidade da conquista stricto senso, sendo a primeira na raiz
genealógica. Esse espaço seria muito pequeno para citar cada um dos nomes, mas
é importante destacar os nomes do primeiro núcleo: Nico e Diu, meus pais e meus
queridos irmãos - José Roberto (in memoriam), José Luiz (in memoriam), José
Flávio, Maria Inês, Jaqueline, Valéria. Aos meus sogros Idalina Ribeiro dos Santos e
Mariano Benedito dos Santos. E também minhas cunhadas mais próximas Beatriz
Raize e Hérika Ribeiro, que também apreciam o valor da escrita. Aos meus sogros
Benedito Mariano dos Santos e Idalina Ribeiro dos Santos.
Ao meu eterno Mestre Professor Márcio Mendes Rocha, o qual é um exemplo
no universo acadêmico, que não mede esforços para a formação de novos
pesquisadores através do grupo NEMO. E, ainda teve a compreensão de entender o
meu novo universo de trabalho e me apoiar incondicionalmente.

Ao meu amigo Márcio Roberto Ghizzo, que se preocupou em ler e indicar o
que poderia qualificar minha tese.
As minhas amigas especiais de caminhada, que também me fortaleceram nos
momentos mais difíceis, Cláudia Chies e Ana Paula Colavite, ambas com seus
exemplos edificantes de dedicação e zelo na carreira acadêmica. Agradeço
especialmente a Ana pela gentileza em produzir os mapas da tese.
As minhas assistentes Ligiane e Daiane, que se tornaram grandes amigas e
também me estimularam a continuar na luta da escrita, não importando o tamanho e
quantidade de problemas.
As minhas queridas amigas Angela Maria Endlich e Raquel Dias, as quais
serei eternamente grata, pois amizade é amizade e não precisa explicação.
A querida Miriam do PGE, sua dedicação aos acadêmicos é modelo a
qualquer servidor público.
A querida Vanessa que me ensinou o SphinPlux.
Rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês!

SANTOS, Valkíria Trindade de A.S. MOBILIDADE ESCOLAR: FLUXO DOS
MUNICÍPIOS DO ARRANJO POPULACIONAL DE MARINGÁ. Tese. (Doutorado em
Geografia)- Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação em
Geografia. Orientador: Dr. Márcio Mendes Rocha. Maringá, 2018.

RESUMO
Os estudos de mobilidade escolar implicam em uma articulação com distintas ordens
de mobilidade que, em conjunto, concebe a concepção de Mobilidade Humana
amplamente explanada por Rocha (1998) e dentre outras pesquisa. Neste trabalho
de doutorado em Geografia, considerar-se-á a mobilidade escolar como uma
subordem de mobilidade, que perpassa no âmbito da mobilidade física, da
mobilidade do trabalho, da mobilidade social e também no contexto da mobilidade
do consumo. Os principais estímulos que fazem a mobilidade escolar transitar por
entre essas distintas ordens de mobilidade são as Políticas Públicas Educacionais
que proporcionam o ingresso de jovens e adultos na rede superior de ensino. Neste
sentido, essa pesquisa de doutorado teve por objetivo estudar o fluxo de mobilidade
escolar do Aglomerado Urbano de Maringá, bem como a sua articulação com as
principais Políticas Públicas Educacionais que atualmente são destinadas às
Instituições de Ensino Superior, públicas ou particulares. Tais ações são estímulos a
uma parcela da população dos municípios do entorno de Maringá que carece de
ensino superior em seus locais de residência, e, com isso, a mobilidade escolar
tornou-se atraente nas últimas décadas por parte de estudantes que buscam na
migração cotidiana meios para alcançarem a tão sonhada graduação. Como será
estudado nessa pesquisa, a mobilidade escolar implica no processo de produção do
espaço urbano maringaense, pois ela é resultado, dentre outras noções explanadas
nesse trabalho, das relações sociais, econômicas e políticas que norteiam o
Aglomerado Urbano de Maringá.
Palavras - chave: Aglomerado Urbano de Maringá. Mobilidade escolar. Políticas
Públicas Educacionais. Produção do espaço.
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ABSTRACT
The School mobility studies implies in an articulation with different mobility orders
that, together, conceives the concept of Human Mobility widely explained by Rocha
(1998) and among others researches. In this Geography doctorship, school mobility
will be considered as mobility sub-order, which perpasses the physical mobility
scope, the work mobility, the social mobility and also in the context of consumption
mobility. The main stimulous that make school mobility transit through these different
mobility orders are the Public Educational Policies that provide young people and
adults to entry into the higher education network. In this sense, this doctorship
research had as objective to study Maringa school mobility Urban Flow
Agglomeration, as well as its articulation with the main Educational Public Policies
that currently are destined to Higher Education Institutions, public or private. Such
actions are stimulating a population portion of municipalities around Maringá that lack
of higher education in their residence places, and with this, school mobility has
become attractive in the last decades by students who seek in everyday migration,
means to achieve the dreamed graduation. As will be studied in this research, school
mobility implies in Maringa's urban space production process, as it is the result,
among other explained notions in this work, of the social, economic and political
relations that guide the Maringá Urban Agglomeration
Key - words: Maringa Urban Agglomeration. School mobility. Public Educational
Policies. Space production.
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INTRODUÇÃO

A arte de olhar a paisagem e enxergar além dos elementos culturais ou
naturais é um exercício de aprendizagem, ensinado por diversas áreas do
conhecimento, especialmente pela Geografia. Enxergar o que está por trás dos
elementos naturais ou artificiais, ou seja, suas formas e estruturas, significa
desenvolver raciocínios espaciais. É um desafio olhar a organização dos elementos
e compreender o contexto em que se apresentam, em outras palavras, consiste em
apreender suas funções. O desenvolvimento de raciocínios espaciais é crucial para
a humanidade compreender como os fenômenos, sejam eles naturais ou
transformados pela ação humana, se moldam no decorrer no tempo. Tais ações, em
se tratando da Ciência Geográfica, são bem estudadas e delineadas por uma
categoria importante do conhecimento geográfico: a Organização Espacial.
Segundo Corrêa (1995), a organização espacial é um reflexo social, ou seja, a
ordem dos elementos e a disposição deles não ocorre de forma espontânea, mas é
consequência do trabalho e da divisão do trabalho. O autor enfatiza ainda que a
organização espacial é resultado do trabalho social que transforma diferencialmente
a natureza primitiva, criando formas espaciais diversas sobre a superfície da Terra. A
ciência geográfica, especialmente a geografia humana, traz em sua essência a
necessidade de desvelar os mistérios da organização espacial. O principal exercício
é apreender e compreender o jogo de forças presentes nessa relação. E como o
próprio nome diz, se é relação, é porque não existe uma uniformidade de
desenvolvimento. Ao geógrafo, cabe não somente o questionamento dessa relação,
mas principalmente desvelar os fatos e fatores, numa perspectiva histórica. Ao trazer
o tema da Mobilidade Escolar, nosso objetivo é evidenciar um fluxo “silencioso” de
estudantes, que se origina todos os dias dos municípios intermediários e periféricos
para o município polo de Maringá, que se articula às condições de acesso ao ensino
superior e passa pela condição de vida dos indivíduos, impactando sobre a renda da
sua família, possibilitando ou não um projeto de futuro, que embora num primeiro
momento pareça apenas com uma luta individual para vencer os obstáculos de
distância e permanência, é uma questão que está inserida no contexto da
mobilidade do consumo, na divisão do trabalho e, por conseguinte, na organização
espacial. Esse fluxo de estudantes é um reflexo social, principalmente porque as
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políticas públicas de acesso ao ensino superior privilegiam o investimento no setor
privado, aparentemente para suprir a demanda de vagas. E isso vem se tornando
permanente, absorvendo sempre mais vagas nesse setor que no público.
A opção por estudar a Mobilidade Escolar, possui dois vieses: um deles
pautado na questão da Mobilidade Humana, em que o constructo teórico é baseado
na mobilidade física, na mobilidade do trabalho, na mobilidade social e na
mobilidade do consumo (ROCHA, 1999; GHIZZO, 2012), e também na mobilidade
forçada (GAUDEMAR, 1977). Neste sentido, importa mencionar que a mobilidade
estudantil não ocorre de forma espontânea, mas acompanha as leis que determinam
os jogos de forças do capital. O outro viés se consolida pela investigação de
Políticas Públicas Educacionais de Acesso ao Ensino Superior, principalmente na
distribuição de investimentos entre o setor público e privado (PINTO, 2016). Ao
juntarmos ambos à questão do Arranjo Populacional de Maringá (Floresta, Iguaraçu,
Itambé, Mandaguaçu, Ourizona, Presidente Castelo Branco, Sarandi), constrói-se
um cenário sobre o fluxo de deslocamentos dos estudantes que saem dos
municípios intermediários e periféricos para o município polo. Salienta-se que, para
compreender essa mobilidade estudantil, necessita-se entender quais políticas
públicas municipais amparam e qual o perfil desses sujeitos que migram diariamente
em busca de melhores condições de formação escolar.
Destaca-se que traremos ainda da questão acerca do Município Polo –
Maringá, como essa cidade se tornou atrativa para as Instituições de Ensino
Superior, e de que forma absorve esse fluxo estudantil e como se organiza essa
dinâmica. Tais estudos serão baseados em autores que estudaram esse município,
principalmente pela Mobilidade do Consumo (GHIZZO, 2012) e pela perspectiva de
análise do Observatório das Metrópoles de Maringá que preconiza um olhar social,
lançando luz sobre as desigualdades de produção e organização.
Para tanto, é importante uma interlocução com cada um dos dados
investigados sobre os indivíduos que realizam o fluxo pendular dos municípios
intermediários e periféricos para o município polo, a fim de compreender como se
estabelece essa dinâmica e evidenciar quais fragilidades para permanência e
conclusão do ensino superior, interferindo na tentativa da mobilidade social, sendo
essa uma investigação no sentido de apreender a complexidade e a dominância do
capital nas questões espaciais (LIPIETZ, 1988).
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Ressalta-se o fato de que o IBGE trouxe, em 2015, uma nova perspectiva de
análise ao separar os dados de fluxo pendular para estudo e trabalho. Com base na
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), apontou-se que pelo menos
40% dos estudantes na faixa etária da modalidade educacional do ensino superior,
realizam o fluxo pendular do seu município de origem para outro município,
geralmente polo, para “poder” cursar a graduação), e o que seria um movimento
“silencioso”, acabou sendo a essência da presente Tese, ou seja, a Mobilidade
Escolar, contemplando a sua face espacial quando trata das questões do arranjo
populacional do município de Maringá e de sua face social, quando trata das
condições dos indivíduos e das políticas educacionais que os amparam. Esses
dados poderão ser melhor visualizados e interpretados nos anexos do presente
trabalho, a partir da página 167.
Pesquisar sobre mobilidade é um grande desafio, pois, o espaço geográfico é
constituído por diversas formas e estruturas, territórios, identidades e fluxos, dentre
outros elementos possíveis de desdobramentos. A atualidade é marcada pela
intensificação do meio técnico-científico-informacional e isso tem dinamizado a
movimentação do capital em diferentes escalas geográficas: do global ao local. Com
isso, novas especialidades foram colocadas em determinadas regiões, resultados da
divisão internacional do trabalho. Com isso o espaço geográfico passou a ser
constantemente produzido e reproduzido mediante a ação do capital e pela ação da
mobilidade humana. Marx (1975) apontava que as tecnologias não necessariamente
trariam a igualdade e o desenvolvimento à humanidade, mas sim a discrepância.
Certas relações contraditórias são passíveis de observação no Arranjo Populacional
de Maringá, que foram nada mais do que a centralização de capital e serviços
públicos em uma única localidade polo, subsumindo às demais a essa cidade. Com
isso se intensificou, sobretudo após a chamada modernização conservadora no
campo desencadeada após os anos 1960, os fluxos populacionais dos municípios
do entorno de Maringá para esta cidade.
Cabe salientar também que estudos acerca da mobilidade humana são
objetos centrais de análises do Núcleo de Estudos de Mobilidade e Mobilização.
Acreditamos que o presente trabalho é validado pelo grau de complexidade que
envolve os estudos acerca da mobilidade humana.
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Portanto, cabe destacar também, a importância da relação dialógica entre
universidade/sociedade, especialmente quando se trata de um assunto voltado à
educação e à Mobilidade Escolar. É preciso, todavia, contribuir, além do
conhecimento científico, com a possibilidade de se construir uma nova realidade e
novos olhares acerca dessa problemática, por meio de uma práxis transformadora.
Por isso a importância de um olhar geográfico à Mobilidade Escolar do Arranjo
Populacional de Maringá nesta pesquisa de doutorado. Nosso objetivo geral é
investigar a Mobilidade Escolar no Arranjo Populacional de Maringá bem como o
perfil dos estudantes e as políticas públicas e educacionais da esfera nacional e
local que os amparam. E nossos objetivos específicos são: investigar a Mobilidade
Escolar no âmbito da mobilidade humana; contemplar a Mobilidade Escolar como
um fenômeno que perpassa as demais ordens de mobilidade: mobilidade física,
centrada no trabalho, social, e do consumo; contextualizar políticas públicas e
políticas educacionais e verificar em que medida as mesmas contribuem para a
mobilidade de alunos para Maringá; investigar o fluxo de Mobilidade Escolar dos
municípios que compõem o Arranjo Populacional de Maringá e propor alternativas
que consolidem o transporte e os fluxos desse arranjo, promovendo a qualificação
das pessoas e sua provável mobilidade social.
A população, diante de uma problemática socioespacial, busca na mobilidade
física as respostas para erradicar certas contradições, e para uma possível
mobilidade social. Em se tratando de educação, é sabido que as condições de
estudos são distribuídas desigualmente no Brasil. Essas condições desiguais dizem
respeito à questão social como um todo, em especial, à questão étnica, de gênero,
no contexto campo/cidade, além do local centro/periferia e dentre outros. A
problemática que norteia essa Tese de doutorado circunscreve a dimensão
centro/periferia, especialmente por se tratar do Arranjo Populacional de Maringá e
tendo esse município como polo.
Neste sentido, cabe lembrar as ideias de Rocha (1998) em que o autor afirma
que a problemática da mobilidade é colocada como uma preocupação emergente e
importante para as investigações sociais. Em se tratando do Arranjo Populacional de
Maringá, atualmente milhares de estudantes buscam este município para obter uma
educação de melhor qualidade do que aquela oferecida em seus municípios de
origem.
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Percebe-se, então, que a pendularidade, da casa ao trabalho e do trabalho
para a casa também é realizada no âmbito educacional: da casa à escola e da
escola a casa. Isso significa que os municípios que compõem o Arranjo Populacional
de Maringá apresentam certas fragilidades em seus núcleos urbanos, fazendo com
que estudantes busquem a qualificação e a tão sonhada mobilidade social na cidade
de Maringá, por esta oferecer uma gama maior de instituições de ensino de
qualidade, inexistentes ou pouco existentes nas demais localidades que compõem o
arranjo. Isso evidencia um problema no sentido que essa mobilidade corrobora com
a evasão populacional bastante expressiva em muitos municípios do Norte
Paranaense. É preciso que haja políticas públicas e educacionais nos municípios do
Arranjo, contudo que não visem apenas o fluxo migratório, mas também que
invistam na qualidade educacional das localidades em questão.
A tese dessa pesquisa consiste em definir a Mobilidade Escolar como
resultado das relações sociais, além da condição e necessidade de deslocamento
dos sujeitos de seu local de moradia para estudar em um município polo. Essa
mobilidade se fundamenta em um elemento de mobilidade humana que perpassa no
contexto de outras ordens de mobilidade tais como na mobilidade física, centrada no
trabalho, social e na mobilidade do consumo. Neste sentido, os sujeitos realizam a
mobilidade física, consomem a educação que futuramente pode lhes render
trabalhos com melhor remuneração. Isso possibilita uma relativa mobilidade social
na vida desses indivíduos.
Diante dessas ponderações, é possível sinalizar algumas hipóteses:


Hipótese 1: A Mobilidade Escolar auxilia no processo de articulação das
distintas ordens de mobilidade (mobilidade física, mobilidade centrada no
trabalho, mobilidade social, mobilidade do consumo).



Hipótese 2: Os fenômenos que direcionam a Mobilidade Escolar no contexto
das ordens de mobilidade humana são as políticas públicas e as políticas
educacionais.



Hipótese 3: A Mobilidade Escolar é produto das relações sociais e refletem na
organização socioespacial e no processo de produção do espaço urbano
maringaense.
As hipóteses delineadas anteriormente, bem como a tese e a problemática

exposta na presente proposta vão ao encontro de um novo cidadão e cidadã atual,
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inseridos na modernidade e ao meio técnico-científico-informacional que visam um
indivíduo polivalente, que saiba trabalhar com os códigos tecnológicos, importantes
para a inserção nos empregos modernos. Essas técnicas se concentram
especialmente em municípios polos, causando certas estranhezas em municípios
demograficamente pequenos uma vez que parcela significativa de sua população
não consegue assimilar os produtos oriundos da tecnologia, especialmente da
informação e comunicação. Esse fato faz com que os jovens adultos busquem o
polo para qualificarem e adentrar em melhores postos de trabalho no entorno de
onde vivem.
O desenvolvimento dessa pesquisa basear-se-á por meio de análises
metodológicas de autores pautados na Geografia Crítica e embasados no
materialismo histórico. Essa perspectiva auxilia nos objetivos dessa Tese que é
estudar a Mobilidade Escolar no Arranjo Populacional de Maringá, arranjo espacial
composto por nove municípios: Maringá, Sarandi, Paiçandu, Floresta, Itambé,
Ourizona, Mandaguaçu, Presidente Castelo Branco e Iguaraçu. Essa classificação
está fundamentada pelo IBGE (2015), cujo critério é definido em função do grau de
integração desses municípios, especialmente no que tange o fluxo de indivíduos
para o trabalho e para o estudo. O município de Maringá é considerado polo desse
arranjo espacial representado pela Figura 1.
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Figura 1: Municípios que compõem o Arranjo Populacional de Maringá-PR.

Excetuando-se o município de Sarandi, que possuía aproximadamente 82.847
habitantes de acordo com censo demográfico de 2010, os demais municípios do
Arranjo possuem entre 3 mil e 36 mil habitantes, como apresenta a Figura 2. Isso
demonstra que a área de estudo dessa pesquisa abrange, quase que
exclusivamente, municípios demograficamente pequenos, salvo Maringá e Sarandi,
conforme dito anteriormente. A Figura em questão identifica também a densidade
demográfica dos municípios do Arranjo, sendo o de maior densidade o município de
Sarandi e os de menor densidade Itambé, Iguaraçu e Ourizona. Expressa também a
mobilidade estudantil que será explanada no decorrer dessa pesquisa, e o número
de entrevistados por município do Arranjo. Percebe-se que a Figura ressalta ao todo
206 entrevistas, contudo cabe mencionar que nem todos os entrevistados
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registraram o local de origem no questionário. É possível, também, verificar uma
síntese dessas informações na Figura 2.
Figura 2: Arranjo Populacional de Maringá e a relação entre a população e a
mobilidade.

As análises teórico-conceituais serão direcionadas por meio de estudos de
Mobilidade Humana de Rocha (1998). O referido autor define a Mobilidade Humana
como a articulação entre a mobilidade física, a mobilidade centrada no trabalho e a
mobilidade social. Concomitante a esses estudos tem-se a contribuição de Ghizzo
(2012) que inseriu a mobilidade do consumo como uma ordem de mobilidade,
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importante para os estudos de Mobilidade Humana. Para tanto, ainda na dimensão
teórico-conceitual, essa pesquisa atentar-se-á em fundamental teórico sobre o papel
do Estado e das Políticas Públicas Educacionais na sociedade pois, como poderá
perceber no decorrer desse trabalho, as Políticas Públicas e Educacionais são
estímulos a Mobilidade Escolar, objetivo central desta Tese, tendo o Estado como
agente crucial no processo.
No que tange a questão das relações sociais, esse trabalho basear-se-á em
Carlos (2007), cujo objetivo será apresentar a Mobilidade Escolar como movimentos
da vida, do cotidiano. Isso porque a Mobilidade Escolar se dá no tempo e no espaço,
e aponta perspectivas de se pensar os municípios do Arranjo Populacional de
Maringá. A referida autora afirma que o lugar, escala geográfica que intenta articular
o local ao global, se coloca enquanto parcela do espaço, e é determinado pelo ritmo
de vida e pelos modos de apropriação do espaço, conforme seus projetos de vida e
desejo. Vale explanar que a Mobilidade Escolar nos municípios em questão consiste
no desejo e no projeto de muitos jovens adultos que sonham com o Ensino Superior,
e com relativa mobilidade social no futuro.
Além do método de análise e do recorte espacial, é preciso sinalizar também
os procedimentos técnicos de investigação empírica utilizados no desenvolvimento
dessa pesquisa, que estará apoiado em questionários e entrevistas. Tais
procedimentos são importantes para uma melhor visão da empiria dessa Tese e da
realidade vigente dos sujeitos que realizam a Mobilidade Escolar. Nesse consenso,
adotou-se um questionário semidirecionado, no qual constam 23 perguntas que
contemplam cinco eixos:


Eixo 1: Dados Pessoais (gênero, idade, estado civil, renda e escolaridade dos
pais);



Eixo 2: Dados sobre a educação superior (Tipo de IES, Identificação da IES,
período de estudo, curso);



Eixo 3: Dados do município de origem (Identificação, distância, tempo de
deslocamento);



Eixo 4: Dados sobre o auxílio transporte (valor, tempo de existência, impacto
sobre a renda, formas de pagar o transporte, formas de renovar e assegurar o
auxílio);
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Eixo 5: Questões qualitativas (com objetivo de compreender o contexto
individual

que

impulsiona

a

Mobilidade

Escolar,

que

partem

das

especificidades individuais tais como projeto de vida, dificuldades e
resiliência) – que serão analisados e utilizados para a conclusão final do
trabalho.
Para nos auxiliar na organização dos dados, utilizou-se o Programa Sphinx
Plus² Léxica, software adquirido e amplamente utilizado pelo Núcleo de Estudos de
Mobilidade e Mobilização – NEMO da Universidade Estadual de Maringá. O Sphinx
possui uma forma rápida e eficaz na elaboração de tabelas e gráficos. Consiste em
uma ferramenta direcionada para a pesquisa quantitativa em todas as suas etapas:
concepção, elaboração de questionário, contabilização de respostas, apuração e
análise estatísticas em diversas formas (tabulação simples e cruzada, análise uni e
bivariada de dados). Além disso, o software apresenta recursos básicos importantes
para fazer análise de texto, além de contribuir para a produção de resultados e
formatação do relatório de pesquisa.
Por meio

desses procedimentos,

aplicou-se
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questionários

com

estudantes migrantes. Estima-se que, de acordo com IBGE (2015), nos últimos anos
aproximadamente 7.530 estudantes do Arranjo Populacional se direcionaram à
Maringá em busca de estudo. Desse universo, portanto, a amostra aplicada nesta
pesquisa contempla em torno de 3% do fluxo total.
Além dessa compilação de dados, importa ressaltar também as entrevistas
realizadas com agentes da educação pública dos municípios do Arranjo
Populacional de Maringá em questão e com a população local visando o lado
positivo e negativo desse fluxo pendular na vida desses jovens adultos. A foto da
entrevista com o prefeito de Santo Inácio (que embora não pertença ao arranjo, foi
contemplada com entrevista no início das pesquisas, por considerar um universo
mais amplo), bem como do recibo da associação que media o repasse financeiro
desse município, podem ser visualizados na seção de anexos. Pautando-se na ideia
de que a Mobilidade Escolar é fruto também das relações sociais, o campo
proporciona um contraponto ou articulação com o perfil dos estudantes investigados
por meio dos questionários, dialogando com os dados e também com a população
local. Foi mediante esses procedimentos que se construiu este trabalho de
doutoramento em Geografia.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA E APONTAMENTOS SOBRE A
MOBILIDADE ESCOLAR
Cada sociedade possui um conjunto de arranjos (econômicos, espaciais,
educacionais, ambientais, culturais, políticos, entre outros) que incidem diretamente
sobre o desenvolvimento de seus indivíduos, sendo a educação, o fator mais
preponderante na formação e qualificação dos mesmos. Quando tratamos da
educação, seria ingênuo analisar apenas fatores pedagógicos, devemos, por
conseguinte, analisar fatores espaciais que impactam na oferta educacional.
Segundo o documento da 3ª Conferência Nacional da Juventude (2015), as
estatísticas e pesquisas educacionais, bem como movimentos e organizações da
sociedade civil, já há bastante tempo denunciam que as chances e condições de
progressão dos estudos dos/as jovens brasileiros/as são desigualmente distribuídas
em nosso país, fazendo com que os níveis alcançados por essa população sejam
marcados por clivagens tais como classe social, raça/cor, gênero, contexto
(cidade/campo), local (centro/periferia) de moradia e, deficiência, entre outras
categorias. Em nossa análise, a questão está circunscrita a dimensão local
(centro/periferia), como essa questão espacial incide sobre o acesso e permanência
dos jovens que estão para cursar ou estão cursando o ensino superior, de que forma
residir em um município intermediário poderá ou não comprometer sua inserção
cidadã no mundo acadêmico e posteriormente no mundo do trabalho. Diante desse
fato,

elaboramos

o

termo

Mobilidade

Escolar,

que

se

legitima

pela

condição/necessidade de deslocamento dos indivíduos do seu local de residência
para estudar em outro município, geralmente um município polo de determinada
região.
Existem diversos estudos que investigam a questão da mobilidade humana
articulada a necessidade do trabalho e do estudo. No entanto, não trazem em
separado, dados que possam evidenciar com mais especificidade o fluxo somente
para os estudos e seus desdobramentos: comprometimento da renda familiar,
subsídios municipais para o transporte, tempos e distâncias de deslocamentos,
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impactos de médio e longo prazo na mobilidade social, cultura do sucesso, evasão,
retorno após a conclusão do curso para fixar residência em seu local de origem.
Denominamos de Mobilidade Escolar, a migração pendular que ocorre todos
os dias, para aquele indivíduo que necessita se deslocar do seu município para
outro, somente para estudar. Segundo publicação de março de 2015 do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base na PNAD (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios), pelo menos 40% dos estudantes na faixa
etária da modalidade educacional do ensino superior, realizam o fluxo pendular do
seu município de origem para outro município, geralmente polo, para “poder” cursar
a graduação. Na realidade, muitas vezes, esse movimento se inicia numa faixa
etária anterior e numa modalidade anterior, a do ensino médio, haja vista que a
concorrência pelas vagas é muito expressiva e adequar a preparação para o
vestibular, principalmente da instituição pública, requer acessar também os colégios
e cursinhos do município polo.
Na tentativa de tentar desvelar a dinâmica espacial presente no processo
que denominamos na presente tese de Mobilidade Escolar, primeiramente nos cabe
contextualizar as políticas públicas educacionais brasileira, de que forma e em que
medida as mesmas contribuem para o fluxo de alunos dos municípios intermediários
para o município polo. A percepção de que sempre ocorreu o fluxo de estudantes de
um município para outro é muito sólida, porém essa materialidade era apenas
subjetiva, parecia mais um propósito individual, em que a vontade de cursar o ensino
superior estaria restrito a força de vontade de cada um, ou seja, mesmo morando
num município intermediário, o que vale é a vontade de vencer, de lutar, não importa
as adversidades financeiras ou de deslocamentos, o indivíduo “determinado” teria
uma força inexorável em fazê-lo.
Ao nos aproximar do objeto de estudo, fica latente a necessidade de
implantação de políticas públicas de ordem federal, estadual e muitas vezes
municipal para que esse objetivo seja alcançado, ou seja, quando tratamos da
Mobilidade Escolar, estamos tratando de questões mais amplas, que são parte de
projetos de desenvolvimento territoriais, quanto políticas estatais. A intencionalidade
na ampliação do fluxo de alunos dos municípios intermediários para o município polo
está articulada ao projeto de sociedade, seja a própria formação do indivíduo, seja o
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seu grau de empregabilidade, mas principalmente a contribuição que cada indivíduo
representa no mosaico social.
No período que compreende entre os anos de 2004 e 2015 1, o impacto das
políticas públicas, especialmente na esfera federal, foi intenso, a tal ponto que pela
primeira vez em 2015, o IBGE classificou e publicou, por município, dados em
separado da mobilidade provocada para o trabalho e daquela exclusivamente para o
estudo. Diante desse cenário, trabalharemos com dois conceitos nesse primeiro
capítulo, o primeiro que diz respeito a Mobilidade, enquanto processo e dinâmica da
mobilidade humana, dessa forma estabelecendo seu desdobramento com a
Mobilidade Escolar. E, num segundo momento, porém com muita relevância, o
conceito de políticas públicas educacionais, como são estabelecidas nas relações de
poder; quais políticas públicas educacionais impactaram e impactam no fluxo de
estudantes; possibilidade de continuidade de tais políticas públicas e a tendência
para a continuidade ou não da intensificação da Mobilidade Escolar.

1.1.

Mobilidade Humana

O ato de mover-se de um lugar para outro pode ser considerado mobilidade,
quando esse ato é recorrente e possui uma intencionalidade, bem mais que isso,
uma necessidade, ela pode ser classificada também como fruto da produção e
organização espacial. Pesquisar sobre a mobilidade é um grande desafio já que tem
diversas formas, territórios, interfaces, fluxos, identidades, dentre outros elementos
possíveis de desdobramentos.
A mobilidade enquanto termo utilizado atrelado ao trânsito, é muito usada na
atualidade, ou seja, a mobilidade enquanto produto das relações entre automóveis e
pessoas ou o uso de bicicletas dentre outros equipamentos viários que facilitam o
fluxo de pessoas nas cidades ou estradas. Com o advento das tecnologias digitais,
no século XXI, a mobilidade também ganhou outros significados, pois possibilita a
comunicação em qualquer ponto do planeta, de forma rápida e individual. No
entanto, em nossa pesquisa, iremos nos atentar a Mobilidade Escolar, fruto da
1 Esse será o intervalo de tempo pesquisado e evidenciado nesse estudo, considerando as políticas públicas
com destaque para o PNE (Plano Nacional de Educação), que faz referência aos estudos lineares desse período
de tempo e toma como base o ano de 2014 para aferição das metas e indicadores, para as diretrizes iniciais de
trabalho, tendo como horizonte de medição o ano de 2024.

29

relação existente entre a cidades polo e as cidades intermediárias e ou periféricas.
Isso porque certamente essa hierarquia urbana interfere de forma decisiva nos
fluxos humanos.
Rocha (1998) em seus estudos salienta que desde os primórdios da
humanidade temos o registro da mobilidade, desse movimento, principalmente como
forma de busca e garantia do sustento. Nesse sentido, em estudos acerca da
mobilidade humana, o autor ressalta:
Detecta-se na pré-história, a partir das limitadas informações dos
deslocamentos humanos, indicação de trajetos para áreas
protegidas, caracterização simbólica dos movimentos cotidianos, a
caça, a dança, enfim, o mover dos homens é uma preocupação
posta para a evolução e desenvolvimento da espécie humana
(ROCHA, 2011, p. 58).

Vários autores pesquisaram e pesquisam essa relação complexa que é mais
comumente classificada de Mobilidade Humana. Muitas ciências se empenham para
desvendar os processos advindos da Mobilidade Humana. Cada ciência deseja
tomar para si uma classificação adequada das múltiplas variações. Rocha (2011)
indica, quando atentamos ao uso da palavra mobilidade nas ciências humanas, mais
particularmente na geografia, percebemos uma certa vacuidade no seu emprego.
Ele destaca que o geógrafo também incorpora noções vindas de outras ciências ao
discurso geográfico, muitas vezes de forma fragmentada. Evidencia:
Como exemplo podemos dar o uso da noção de mobilidade do
trabalho ou da força de trabalho a partir de um discurso geográfico
que se fundamenta no que foi chamado de geografia crítica. Ocorre
que muitas vezes esta noção é denominada de mobilidade
geográfica, e sabemos que ela tem reflexão mais profunda e
trabalhada nas ciências econômicas. O mesmo ocorrendo com a
noção de mobilidade social, que apresenta sua melhor
fundamentação na sociologia (ROCHA, 2011, p. 60).

É necessário chamar atenção ainda para outro fato que ocorre quando a
Geografia usa o termo mobilidade adjetivado de outras ciências, Rocha (2011) diz
que bem pode ser um defeito ou como uma virtude. Nas palavras do autor:
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O defeito relacionado a inconsistência no uso de conceituações que
leva muitas vezes a confusão devido a duplicidade e diversidade dos
conteúdos em função de sua nomenclatura, ou seja, mesmo nome
para coisas diferentes e nomes diferentes para coisas iguais. À
virtude diz respeito à busca constante de novo instrumental teórico
para as novas realidades que surgem. A geografia mostrou-se
sempre flexível para o exercício da transdisciplinaridade (ROCHA,
2011, p 60).

Diante do horizonte revelado pelo autor, verifica-se a necessidade da
Geografia se apropriar de temas relevantes relacionados a Mobilidade Humana, pois
através do seu objeto, a organização e produção do espaço geográfico, poderá
elucidar as relações presentes na sociedade atual, ou seja, evidenciar as questões
territoriais/espaciais relacionadas a mesma.
Buscando uma tentativa de definir o conceito de mobilidade humana, Rocha
(1998, p.13) a concebe como
Uma noção que procura estabelecer a síntese das construções
teóricas sobre vários conceitos de mobilidade, desenvolvidos nos
ramos das ciências humanas que trataram da questão. Procura-se
uma articulação dos diversos caminhos teóricos percorridos com o
intuito de criar uma noção com algum poder explicativo. Para tanto,
parto de uma perspectiva transdisciplinar para atingir o objetivo
almejado (ROCHA, 1998, p.13).

Neste sentido, Rocha (1998) contempla a noção de mobilidade humana
como resultado da articulação de outras ordens de mobilidades: mobilidade física,
mobilidade centrada no trabalho, e mobilidade social.
A mobilidade física, de acordo com Rocha (1998), é constituída pela
macromobilidade e pela micromobilidade física. Ambas se fundamentam em
mobilidades horizontais e se reproduzem no espaço geográfico concreto, físico,
concebendo um perfil histórico-geográfico. Findam-se em estudos migratórios
partindo de um estudo histórico de tais fluxos. A macromobilidade física remete-se
aos deslocamentos dos indivíduos em escala geográfica internacional, nacional,
estadual e municipal, e a micromobilidade é estabelecida por uma escala temporal
mais curta, a exemplo dos deslocamentos diários da casa ao trabalho, às compras,
à escola, à igreja etc.
A mobilidade centrada no trabalho diz respeito aos fluxos horizontais
concomitantes a qualificação dos indivíduos e ao status profissional, da
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produtividade do trabalho além da sua condição funcional e de sua submissão à
lógica do modo capitalista de produção. Por fim, a mobilidade social é compreendida
por Rocha (1998) como mobilidade vertical, cujo objetivo é interpretar as
modificações de status sociais dos sujeitos, bem como suas posições nas esferas
sociais e seus movimentos de polarização de classes.
O que tem em comum nessas ordens de mobilidade são suas funções e o
poder de estar presente no processo de produção do espaço geográfico de uma
determinada região, corroborando com a dinâmica local, regional, nacional e até
mesmo internacional.
Expandindo os estudos acerca da mobilidade humana, Ghizzo (2012)
contribui com a concepção reforçando a ideia da mobilidade do consumo. Conforme
o autor, a mobilidade do consumo também se constitui como uma importante ordem
de mobilidade no âmbito da mobilidade humana pelo fato de ela contribuir no
processo de produção do espaço geográfico.
Ao geógrafo cabe utilizar da transdisciplinaridade para ampliar sua busca,
porém o compromisso de manter seu objeto como elemento principal deve
permanecer. Para expressar melhor essa busca geográfica, usamos as palavras de
Gaudemar (1977): não é a noção de mobilidade que lhes interessa, mas a
investigação das causas dos movimentos que indica. Enquanto o pesquisador
sociólogo busca o conceito para definir o movimento em si, o pesquisador geógrafo
busca as causas que definem o movimento, bem como suas consequências,
pautadas no enfoque espacial.
Partindo da premissa espacial para realizar a análise da Mobilidade Escolar
enquanto pertencente a Mobilidade Humana, adotamos a perspectiva de Gaudemar
(1977), quando reconhece a estratégia capitalista de mobilidade como estratégia de
mobilidade forçada. Ele anuncia:
O discurso econômico serve de verniz para demonstrar, quer a
inevitabilidade do fenômeno, quer a existência de vantagens
individuais ou coletivas que teoricamente ele deve apresentar. O meu
texto demonstra assim o discurso econômico e portanto as
estratégias que ele funda. Isto é, eu ponho em jogo realmente a
«mobilidade do trabalho»: o uso capitalista da disponibilidade dos
homens, da docilidade (Focault) dos seus corpos (GAUDEMAR,
1977, p. 17).
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Na obra de Gaudemar (1977), materializa-se a mobilidade pelas solicitações
do capital, ela não é neutra, ou ingênua, e sua dinâmica reproduz o jogo de forças
que asseguram e valorizam o mesmo. Evidencia que a mobilidade pode ser um
instrumento de ajustamento, seja de regiões pouco desenvolvidas para regiões
desenvolvidas, da área rural para área urbana, sempre que houver possibilidade de
lucro, especialmente para as economias metropolitanas. Destaca-se ainda o caráter
novo das estratégias de mobilidade, fluxo para os espaços da polarização capitalista
próprios para os absorver. Classifica nas categorias da mobilidade do trabalho, as da
reestruturação industrial e da organização do território, da imigração estrangeira, da
mobilidade profissional e da formação escolar, que é justamente o objeto de
pesquisa do nosso trabalho.
Em seu conjunto, a mobilidade retratada no trabalho de Gaudemar (1977),
revela a questão da mobilidade da França entre as décadas de 1950 e 1970,
reconhecendo-se a mobilidade enquanto propulsora para o desenvolvimento, com a
criação de vários organismos nacionais destinados a controlar do melhor modo os
movimentos de mão de obra, a favorecer apenas aqueles que alimentam o
crescimento do capital. Ele destaca:
O encorajamento dos movimentos migratórios que facilitam as
polarizações espaciais óptimas para o desenvolvimento capitalista. –
O encorajamento do desenvolvimento das camadas mais móveis e o
controle da imigração estrangeira. – O desenvolvimento da formação
profissional. – A intensificação, a produtivização de todo o trabalho
industrial como terciário, tarefas produtivas, indiretamente produtivas
ou reprodutivas (GAUDEMAR, 1977, p. 21).

Verifica-se que na França, principalmente em Paris, havia o incitamento
institucional à mobilidade. Gaudemar (1977) detalha em seus estudos a
progressividade da mobilidade impulsionada por subsídios de mudança de domicílio:
de 2.700 em 1969 para 3.900 em 1973, e reclassificadas de 5.600 em 1969 para
11.000 em 1972. Vale lembrar, que esse financiamento da mobilidade ocorria ao
sabor do capitalismo. O autor também a classificou de Mobilidade Suportada,
provocando fluxos de homens apenas ao ritmo das contrações ou expansões do
capital. Ele evidencia: “quantos desenraizamentos frequentemente dolorosos, senão
sempre dramáticos, quantos sinais de um progresso ilusório que modela a paisagem
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social e humana apenas à imagem desumana da polarização capitalista do espaço”
(GAUDEMAR, 1977, p. 24).
Cabe ainda destacar o que o autor chama de a «desordenação» do território,
pois quando as empresas se deslocam, transportam consigo, frequentemente, o
núcleo essencial dos quadros superiores e dos técnicos, sendo que o engajamento
local não tem então por objeto, como habitualmente senão o trabalho pouco ou nada
qualificado. Gaudemar (1977), diz que Paris e as metrópoles (Bordéus, Toulouse,
Vale de Rhône, Alsácia) continuaram a drenar o essencial da mão-de-obra
qualificada. E toma como exemplo entre 1962 e 1968 2, quando Paris acolheu 40%
do crescimento nacional de efetivos de quadros superiores. Em contrapartida, as
regiões pouco ou nada industrializadas, como a Bretanha e o Languedoc, esvaziamse simultaneamente de sua população e proletarizam-se. Gaudemar (1977), alerta,
quando

ali

se

instala

um

estabelecimento

industrial

descentralizado,

é

essencialmente para recrutar pessoal não qualificado. Para facilitar a compreensão
das regiões francesas, disponibilizamos a imagem abaixo.
Figura 3: Regiões da França que atraem mobilidade qualificada ou não.

Fonte: Eno Estilo, 2015.

2 É importante trazer os dados levantados por Gaudemar, pois, embora estejam em outro contexto de recorte
temporal, servem para evidenciar o estudo clássico de onde teve início os estudos para a Mobilidade Humana.
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A Figura anterior está concomitante aos estudos de Gaudemar (1977), e cujo
autor sinaliza uma polarização do espaço econômico francês, sendo Paris,
Bordeaux, Lyon Toulouse, Vale de Rhône e Alsácia privilegiadas pela industrialização
que requer uma mão de obra qualificada, e, outras como Bretanha e Languedoc,
mão de obra pouco qualificada. Dessa forma, são visíveis o controle e a
racionalidade da força de trabalho pelo capital.
É importante resgatar a dinâmica da mobilidade francesa, pois Gaudemar
(1977) foi importante para estudos de mobilidade humana e suas investigações
territoriais, mesmo num contexto distante temporal e geograficamente, produziram
suporte para os estudos que ocorreriam posteriormente. Foi Gaudemar (1977) quem
teorizou sobre a razão de ser da mobilidade para o capital. Ele disse, que a
estratégia de otimização da rentabilidade do capital pela mobilidade do trabalho,
encontra aí uma das suas principais dimensões políticas.
Outro tipo de mobilidade que Gaudemar (1977) trouxe para a agenda do
debate foi aquela advinda da imigração, dentre as vantagens que o capital retira
dessa mobilidade, destacam-se:
O estatuto político inferiorizante e a fraca qualificação dos imigrados
permitem às empresas explorá-los ao máximo (salários baixos,
horários frequentemente prolongados, ritmo de trabalho muito
intenso). Rápida rotação de trabalhadores imigrados suprime todas
as regalias de antiguidade e permite manter uma fraca taxa salarial.
Do mesmo modo que trabalhadores imigrados que mantêm uma taxa
de atividade superior à média, contribuem para instituições sociais de
que raramente beneficiam (doença, desemprego e velhice). Calculase que na Alemanha os trabalhadores imigrados pagam cerca de
17% de todas as contribuições para pensões de segurança social
(quando apenas constituem cerca de 5% da população), mas em
troca recebem apenas 0,5% do montante total. Em França, os
números são provavelmente semelhantes (GAUDEMAR, 1977, p.
27).

A imigração também é uma mobilidade forçada, é produto da política da
oferta de empregos, e se subordina ainda mais em sua relação com o capital.
Gaudemar (1977) evidencia: que os imigrados constituem uma força de trabalho
móvel que pode ser deslocada de estabelecimento para estabelecimento ou de ramo
para ramo, segundo a conjuntura e que pode, estatutariamente, ser devolvida à
procedência sem tensões nem gastos sociais importantes. É tão exploratória a
condição dos imigrantes que o autor os coloca na condição de “novos escravos”.
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Alguns documentos se tornaram ferramentas de controle governamental sobre os
imigrantes, destaca-se as circulares Marcellin-Fontanet e Poniatowski-Dijoud 3, com o
objetivo de aceitar a imigração mais útil ao capital. Uma das orientações era que o
trabalhador ficasse restrito ao seu triplo «ghetto» econômico, social e político.
Outra forma de mobilidade revelada por Gaudemar (1977) é a de trabalho
por turnos, dos operários efetivos, sendo 17,8% em 1959, 25,9% em 1970 e 33% em
1974. Conforme o autor, essa forma particular de mobilidade, no tempo e já não no
espaço – exigida pelo capital, constitui o desejo de assegurar o pleno emprego dos
meios de produção num período do dia de trabalho o mais longo possível. E daí
resulta no crescimento da mais valia absoluta.
Gaudemar (1977), trouxe o aporte teórico necessário para entendermos a
relação da mobilidade com o capital, a mobilidade forçada, enquanto estratégia de
perfeição tendencial da mobilidade do trabalho, onde o axioma do funcionamento do
capital encontra o seu processo de realização, ou seja, os homens são apenas
instrumentos de valorização do capital. O autor revelou ainda que tiveram muitas
formas de resistência nessa relação, formas de contra estratégia: a)Lutas contra os
despedimentos, contra os encerramentos de fábricas, b) Luta contra a divisão do
trabalho, c)Lutas da Imigração.
Para finalizar essa parte sobre os estudos de Gaudemar (1977) e a
mobilidade, vale destacar sua fala quando parafraseia Focault com respeito a
docilidade dos corpos: “A disciplina capitalista assegura a repartição dos indivíduos
no espaço, de modo que cada indivíduo tenha o seu lugar e cada lugar o seu
indivíduo, num vasto dispositivo de enquadramento de atividades e dos espaços”
(GAUDEMAR, 1977, p. 50).
Ao reconhecer a Mobilidade forçada, enquanto produto do capital, desvelase a intencionalidade inscrita no fluxo de pessoas. Fluxo que nem sempre ocorreu,
Zamberlam (2004), destaca em seu trabalho, o que antecede a Mobilidade Humana.
Nesse caso era o confinamento dos indivíduos pelo cercamento das terras onde
trabalhavam. O autor cita duas leis: A Lei dos Pobres (1601) e a Lei do Domicílio
(1662). Ambas confinavam, na jurisdição da Paróquia, os excluídos gerados pelo
cercamento das terras. Os proprietários contribuíam com o dízimo para que as
Igrejas sustentassem os confinados. Quando estes saíam dos limites de “sua
3 Todas ilegais, pois todo estrangeiro que entravam naquela época na França (década de 1970) se
destinam ao trabalho clandestino.
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Paróquia” o castigo era duro: na primeira vez era com trabalho forçado; na vez os
infratores eram marcados, atrás do pescoço, com um ferro em brasa, com a letra S
(slave) o que sinalizava ser um “trabalhador gratuito” pelo resto da vida. Na 3ª vez,
enforcamento sumário. Pesquisas revelam que entre 1750 e 1850, mais de 100 mil
pessoas foram executadas por essa razão. Com o avanço dos direitos dos cidadãos,
as autoridades passaram a estimular a emigração desses “indesejáveis”. Assim, de
1830 a 1930, as nações periféricas receberam 59 milhões de imigrantes.
Para Zamberlam (2004), existem períodos em que o fluxo de pessoas se
intensifica, porém, o tempo decisivo para que se instalasse a dinâmica da
mobilidade humana foi:
Quando a sociedade moderna introduziu a máquina como
instrumento de trabalho, no final do século XVIII e absolutizou a
propriedade privada: êxodo rural, exploração do trabalho de homens,
mulheres e crianças, crescimento e inchaço das cidades com
periferias que confinam os excluídos sem a mínima infraestrutura de
esgotos, transporte, habitação, trabalho, escolas e de serviços
comunitários básicos (ZAMBERLAM, 2004, p. 11).

Nesse contexto, percebemos a nascente relação entre a mobilidade humana
e o capital, na produção e organização espacial. O mesmo autor revela que:
De outra parte o século XIX possibilitou um aumento demográfico
seja pela ausência de guerras, seja pelo progresso econômico, seja
pelo transporte fruto da revolução industrial, que alteraram
profundamente o processo produtivo de então, fortalecendo as
cidades surgidas ao redor de fábricas e portos; introduzindo a
agricultura empresarial (deixando a de subsistência e artesanal em
segundo plano) e iniciando o processo de globalização econômica
(ZAMBERLAM, 2004, p. 12).

Ou seja, com o avanço da tecnologia e novos padrões no processo produtivo,
o cenário se modificou e foi possível consolidar o papel das cidades, passando
apenas de pontos de comercialização para locais de produção, que possibilitaram o
surgimento de novas Instituições, como Sindicatos, Partidos, Escolas/Universidades,
Previdência Social, meios de comunicação de massa. Com esse novo cenário, a
questão social também passou a ser debatida. Zamberlam (2004), destaca ainda
que esse processo
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Facilitou o aprofundamento de discussões centradas nas correntes
doutrinárias do liberalismo e do socialismo (utópico, científico e
anárquico), sendo o debate central a QUESTÃO SOCIAL, onde se
situa o fenômeno da mobilidade humana. A questão social posta
pela lógica capitalista nada mais é do que o confinamento da pessoa
trabalhadora na busca da sua sobrevivência, tendo que vender sua
força de trabalho dentro de critérios do mercado, isto é, sua
remuneração é pelo que ela produz, não considerando suas
necessidades básicas como ser humano (p. 12, grifo meu).

Zamberlam (2004) evidencia que existem duas teorias que permeiam a
Mobilidade Humana: a teoria funcionalista organicista e a teoria histórico-estrutural.
A partir da ideia do autor sobre essa divisão teórica, vamos demonstrá-las por meio
de um quadro. A lógica do quadro a seguir diz respeito ao norte teórico que permeia
os estudos de mobilidade humana, sendo esta noção direcionada às concepções
funcionalistas e organicistas, ou fundamentadas na concepção histórico-estrutural
por meio do embasamento marxista, especialmente.
Quadro 1: Teorias da mobilidade humana.
TEORIAS DA MOBILIDADE HUMANA
FUNCIONALISTA ORGANICISTA
HISTÓRICO-ESTRUTURAL
Adam Smith, David Ricardo
Karl Marx, Friedrich Engels
Leis Naturais
Abordagem Socioeconômica
Foi no aurorecer da revolução industrial, a A mobilidade da força de trabalho
partir de 1740, com a implantação do (trabalhador) era um fenômeno específico
sistema de produção capitalista, que da lógica do sistema capitalista.
surgiram

as

primeiras

explicações

funcionalistas:
Explicavam a mobilidade dentro da teoria Mercantilização do processo de produção e
dos fatores de produção em que o novo de consumo, ou seja, para produzir é
sistema econômico seguia leis naturais. preciso buscar os insumos no mercado e
Assim, a força de trabalho passou a ser produzir não para o auto-consumo, mas
vista como

uma

simples

mercadoria para um mercado anônimo. O consumidor

regulada pela lei de “oferta e procura”e deve abastecer-se e consumir o que o
que o mercado era quem gerava a mercado lhe determinar.
“mobilidade perfeita do trabalho”.
O sociólogo Émile Durkheim (1858-1917) Privatização: da terra, eliminando a sua
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interpretou a mobilidade humana pela “lei função

social;

dos

conhecimentos,

da mecânica do equilíbrio social”, segundo promovendo leis que protegem o uso
a qual “os povos mais fortes tendem a destes pelas corporações e pelas categorias
incorporar os mais fracos e a com mais profissionalizadas;

e

dos

demais

densidade se dirigem para a com menor instrumentos de produção.
densidade, de maneira que existirão
sempre movimentos populacionais de um
país para outro, e conclui que a migração
determina

o

enfraquecimento

das

tradições e que a mistura dos povos
provoca a perda das diferenças de origem”
João Batista Scalabrini (1839-1905), Transformação:
religioso e sociólogo, via a migração como pequeno

do

trabalhador

produtor

um fenômeno natural e providencial. mercadoria

a

numa

serviço

do

e

do

simples
capital.

A

Scalabrini reconhece que a migração organização social capitalista tende a
espontânea é uma válvula de segurança produzir,

progressivamente,

social; civiliza as mentes do povo pelo empobrecimento

e

desemprego,

contato com outras leis e costumes; alarga deslocamentos forçados dos trabalhadores
o conceito de pátria, fazendo pátria do dentro de um “exército industrial de
homem, o mundo; e a migração forçada é reserva

disponível”

que

favorece

a

danosa quando usada pela fúria dos lucros acumulação dos capitalistas.
e

interesses

puramente

econômicos,

criando inadaptados e desiludidos. Para
ele, a migração sem a proteção da lei é um
fenômeno perverso.
Economistas contemporâneos reforçam a No final do século XIX foi o livre comércio de
ótica da teoria neoclássica, em que as mercadorias entre os países que provocou a
migrações são interpretadas como um jogo emigração de capitais e de trabalhadores da
de mercado, em que a mão-de-obra se Europa para o Novo Mundo. Hoje, essas
mobiliza ao efeito dos estímulos salariais migrações internacionais são fruto da
ou de rendimento. Decorre disso os fluxos globalização da produção por meio de
migratórios

internacionais,

frutos

das investimentos no estrangeiro.
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variações do mercado de trabalho, da
capacidade autônoma das empresas para
contratarem trabalhadores estrangeiros
sem a intermediação do Estado e da
disparidade de renda entre os países
menos desenvolvidos do Sul e os mais
desenvolvidos do Norte.
Fonte: Adaptado de Zamberlam, 2004, p. 14-18.

A nossa pesquisa acompanha a linha teórica histórico-estrutural e lidamos
com a pesquisa na perspectiva de a Mobilidade Escolar perpassar as seguintes
ordens de mobilidade: mobilidade física, da força de trabalho, social e a mobilidade
do consumo. Entende-se que tais ordens estabelecem o ritmo da Mobilidade
Humana, sendo o fator econômico um dos principais desencadeadores dos fluxos e,
por conseguinte, as virtudes e fragilidades que estão registradas no arranjo espacial
de uma certa região. Dessa forma, a questão da mobilidade humana enlaça uma
complexidade, não se trata apenas de um movimento “natural”, mas solicita uma
construção teórica mais elaborada. Seguimos a orientação de Rocha (1999) que
destaca:
O paradigma norteador dessa noção é o materialismo histórico
dialético, a partir da economia política em Marx. Inicia-se a trajetória a
partir da história do uso do conceito de mobilidade nas ciências
econômicas até o momento da crítica marxista a uma mobilidade
instrumental do sistema produtivo capitalista, o êxodo rural-urbano (p.
153).

Verifica-se nesse contexto um período de transição, em que a sociedade
essencialmente rural estaria ganhando contornos urbanos, e com isso a aceleração
da troca dos modos de produção e uma mobilidade para o trabalho. Como vimos no
quadro 1, duas correntes tentavam explicar essa dinâmica, a primeira, a
funcionalista-organicista, defendida pelos teóricos clássicos que tentavam justificar a
mobilidade perfeita do trabalho, que segundo Rocha (1999), os modelos comumente
apresentados, tomam uma conformação microeconômica em que a mobilidade se
dá a partir de uma racionalidade individual dos agentes econômicos, produto de
concepções particulares de desenvolvimento, ou seja, a mobilidade possuía causas
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e efeitos isolados, não eram vistos como parte do tecido econômico. Enquanto a
sociedade possuía uma organização quase que exclusivamente rural, os
economistas clássicos não reconheciam a dinâmica presente na mobilidade
centrada no trabalho. Alguns deles, segundo Rocha (1999), apesar da negação,
mobilizam os homens para novos espaços produtivos. Somente com a transição da
sociedade rural para a sociedade urbana, a mobilidade centrada no trabalho é
legitimada, pois é vista enquanto resultado do processo da nova divisão do trabalho,
ou seja, das relações de produção. O autor argumenta ainda que as transformações
do espaço econômico podem ser explicadas a partir da mobilidade do trabalho e do
capital como movimento endógeno da estrutura econômica social. Diante dessa
argumentação, percebe-se a importância de compreender a dinâmica da mobilidade
centrada no trabalho, ela assume um papel inegável enquanto modeladora das
relações de produção, sua participação não é passiva, mas reflete e influencia as
relações. Em seu artigo sobre Mobilidade forçada – a economia política dos
deslocamentos humanos, Rocha (1999) evidencia a participação da mobilidade sob
a ótica marxista nas relações de produção. Divide sua fala em 3 partes:
1) A abordagem marxista da mobilidade da força de trabalho: explicando a
contradição entre trabalho e natureza, da apropriação histórica da natureza
pelo homem;
2) Evolução Histórica do Processo de Trabalho: A separação entre cidade e
campo, consequência de um longo processo histórico de transformação nas
relações de produção, transparece e impulsiona o desenvolvimento da forma
privada de apropriação do trabalho;
3) Mercado de Trabalho: No capitalismo, estrutura-se uma nova forma de
produzir, que vale para todas as mercadorias. O desenvolvimento das forças
de trabalho pode ser visto a partir do circuito produtivo enquanto produção,
reprodução e circulação.
Utilizando esse raciocínio, a força de trabalho é utilizada enquanto valor de
troca, dessa forma a mobilidade que é centrada no trabalho, também possui o seu
valor ou faz parte do sistema produtivo, ou seja, a mobilidade é explicada pela
mercantilização do homem. Rocha (1999) destaca:
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A partir da mercantilização do homem à sua submissão aos ditames
do modo de produção capitalista, o conceito de força de trabalho
enquanto mercadoria, o processo de alienação e a dimensão de luta
de classes estabelecem um processo de mobilidade forçada, uma
mobilidade que apresenta uma escala de espacialização (p. 160).

Outro autor que trata sobre a questão da mobilidade é Ghizzo (2006/2012),
trazendo uma reflexão acerca da Mobilidade do Consumo, em que o sistema
capitalista, por meio da cultura do consumo produz relações de fluxo e incide
diretamente sobre a organização das cidades. Embora a mobilidade esteja presente
nas relações sociais, com destaque para as relações de trabalho, ela encontra a sua
expressão na organização espacial, especialmente na hierarquia urbana e no fluxo
de pessoas que habitam esse espaço. É justamente nas relações espaciais que a
mobilidade poderá evidenciar a sua força. E, partindo dessa racionalidade iremos
tratar sobre o nosso objeto de pesquisa a Mobilidade Escolar.

1.2.

Mobilidade Escolar – Uma possível categoria que permeia outras ordens
da Mobilidade Humana
Enfatizando a lógica da Mobilidade Humana como uma articulação entre a

mobilidade física, a mobilidade do trabalho, a mobilidade social e do consumo e
atrelar o fluxo de alunos do ensino médio e acadêmicos que saem todos os dias de
seus municípios intermediários ou periféricos para alcançar a possibilidade de
estudos no município polo4, entendemos que estamos diante de um outro tipo de
mobilidade que perpassa as referidas ordens: a Mobilidade Escolar.
Esta, se justifica pela busca da formação inicial e pela posterior tentativa de
mobilidade social, reproduzindo o jogo de forças estabelecido pelo capitalismo. Por
meio da mobilidade física, os estudantes se direcionam do Arranjo Populacional de
Maringá aos centros educacionais do município polo. Isso dar-se-á em virtude do
surgimento de políticas públicas, especialmente após os anos 1990, que
corroboraram com uma educação voltada ao consumo. Como serão apresentados
no decorrer desse trabalho, a busca por melhores empregos e relativa mobilidade
4 Destaca-se que nas décadas de 1960, 1970 e início da década de 1980, o fluxo era do Município de Maringá
para outros municípios, entre eles: Mandaguari, Jandaia do Sul, Apucarana e Presidente Prudente considerando que não existiam as onze IES que atuam hoje, em 2017 na cidade, era somente a UEM.
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social estão dentre os principais objetivos dos sujeitos que migram diariamente em
busca de educação no município de Maringá.
Destaca-se, porém, que a mobilidade social que apreendemos e utilizamos
nesse ciclo, passa pelo viés da mercantilização da força de trabalho, não é a mesma
da estratificação americana, que segundo Rocha (2011) repousa sobre um postulado
individualista. Evidencia-se na fala dele:
Na década de 1970, consolida-se uma crítica e este caráter “natural”
das diferenciações sociais, a partir do marxismo denominado de
estruturalista de L. Althusser e posteriormente N. Poulantzas
constrói-se uma crítica fundamentada no carretar contraditório das
diferenças sociais e defendem que existe uma luta de classes
sociais, uma luta econômica, ideológica e política e que a mobilidade
dos indivíduos pode ser explicada pela polarização de classes
sociais (ROCHA, 2011, p. 64).

A mobilidade social que apreendemos vem sempre precedida da tentativa, faz
parte do jogo de forças do capital. E, a Mobilidade Escolar, num primeiro momento, é
apenas uma mobilidade espacial/territorial para, num segundo momento, ter a sua
ação ampliada para a tentativa de mobilidade social, ou seja, superando os
obstáculos econômicos, políticos e ideológicos que estão presentes nessas
relações, seja da condição periférica do município, seja da condição social do
indivíduo.
É nesse contexto que defendemos que a Mobilidade Escolar é uma subordem
que perpassa as demais ordens de mobilidade, como exemplifica a Figura 4.
Perpassa por quê? Porque os sujeitos, primeiramente se deslocam no espaço
concreto do Arranjo Populacional de Maringá, em busca de educação escolar. A
educação virou um consumo no país, especialmente com as leis de diretrizes e base
constituídas após os anos 1960, em que têm dado uma prioridade crucial ao ensino
privado no Brasil, em detrimento do ensino público de qualidade (TOMAZI, 1997).
Essa consumação proporcionará trabalhos relativamente melhores e aprimorados à
sociedade global tecnológica e, consequentemente esses indivíduos disporão de
relativa mobilidade social e serão aptos a utilizar os produtos oriundos da
modernidade, do meio técnico-científico-informacional.
Tratar da Mobilidade Escolar é também atentar para esta e outras questões
que envolvem o mercado de trabalho, pois, como está mencionado na Figura 4, a
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Mobilidade Escolar perpassa também a mobilidade do trabalho, e isso denota
articulação com as relações que norteia o mundo do trabalho.
Figura 4: Mobilidade humana e a Mobilidade Escolar como uma subordem.

Fonte: Ghizzo, 2012.
Elaboração: Santos, 2017.

Quando tratamos da mobilidade humana e a Mobilidade Escolar transitando
entre as referidas ordens de mobilidade, como foi retratado anteriormente, estamos
falando do mesmo processo e também da mesma questão que norteia as condições
econômicas, ideológicas e políticas da sociedade capitalista. A Mobilidade Escolar,
entretanto, é uma possibilidade de romper com a lógica excludente da divisão social
do trabalho/reprodução ampliada do capital, que tem se reproduzido no Aglomerado
Urbano de Maringá. Na realidade, a educação é a forma possível de tentar romper
ou fragilizar o jogo de forças que determina as relações de classes. Isso quando
falamos em formação de indivíduos críticos, compromissados com a transformação
social, porque no âmbito ideológico, bem explanado por Poulantzas (1980), o
aparelho educacional permite responder pelos interesses dos grupos hegemônicos
de poder, cuja materialização se dá pelas grandes corporações globalizadas e pela
alienação do trabalho.
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Ilustramos na Figura 5 esse processo, em que a Mobilidade Escolar e a
mobilidade social são parte do mesmo processo, que tenta superar o jogo de forças.
Faz-se necessário dizer que, mesmo existindo a tentativa de superar a dialética
existente nas relações sociais, tanto a Mobilidade Escolar, quanto a mobilidade
social em determinados contextos também atendem as solicitações econômicas,
seja para ampliar o exército industrial de reserva (mesmo que este seja mais
qualificado), seja para participar da sociedade de consumo. O capital na tentativa de
reprodução ampliada promove mecanismos temporários de alcance.
Figura 5: Jogos de forças que envolvem a Mobilidade Escolar.

Mobilidade
Escolar

Jogo de Forças
(ideológica, econômica,
política)

Mobilidade
Social

Organização: Santos, 2016.

Pode-se dizer que a divisão de classes dinamiza a mobilidade, seja vertical ou
horizontalmente, seja espacial ou economicamente. Em outras palavras, esta é uma
dimensão espacial da realidade capitalista. Para ilustrar melhor esta afirmação,
gostaríamos de destacar as palavras de Lipietz:
Sabemos que o todo marxista distingue-se, sem confusão possível,
do todo hegeliano: é um todo cuja unidade é constituída por um certo
tipo de complexidade, a unidade de um todo estruturado,
comportando o que se pode chamar de níveis ou instâncias distintas
e ‘relativamente autônomas’, que coexistem nesta unidade estrutural
complexa, articulando-se uns aos outros segundo os modos de
determinação específicos, fixados, em última instância, pelo nível ou
instância da economia (LIPIETZ, 1988, p. 21).
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A Mobilidade Escolar, em seu conteúdo (objetivos/motivação para o fluxo) e
forma (intensidade e direção do fluxo), pertence a dinâmica espacial, seja por sua
motivação original (formação inicial), seja por sua motivação final (qualificação
profissional e mobilidade social), em toda a complexidade das relações sociais,
especialmente pela estrutura concebida entre periferia e o polo. E quando falamos
em sua complexidade, concordamos com Lipietz (1988), que a articulação entre
essas relações não são uma combinação linear, mas sim, uma justaposição em
proporções variáveis. Ele revela ainda que a dominância do modo de produção
capitalista impõe ao conjunto sua unidade, seu modo de funcionamento, que
aparece então como coerente.
A Mobilidade Escolar é produto das relações sociais, que se materializam nas
relações espaciais, por isso, investigá-la requer uma proposta atrelada a dinâmica
social, não aceitando o espaço e o tempo como apenas coautores, mas sim
reconhecendo os papéis de protagonismo na moldura capitalista. Segue-se então a
concepção de estrutura espacial concreta. Lipietz (1988) traz luz para a mesma:
O espaço socioeconômico concreto pode ser analisado em termos
de articulação das espacialidades próprias às relações definidas nas
diferentes instâncias dos diferentes modos de produção presentes na
formação social. Em que consiste essa espacialidade, ela é senão a
dimensão espacial da forma de existência material que rege a
relação considerada (...) entre a distribuição dos “lugares” na relação
(p. 24).

Essa concepção se ajusta adequadamente para traduzir a questão da
mobilidade, pois ela é produto da lógica da espacialidade socioeconômica entre polo
e periferia, ela é a materialidade dessa relação. E Lipietz (1988) alerta:
Em contrapartida, na reprodução social, o espaço material aparece
ora como um efeito dessas relações, ora como um determinante
dessas relações; decomposição puramente intelectual, ainda uma
vez, as relações sociais sendo sempre relações entre homens e
coisas que têm uma dimensão espacial (p. 26).

Para o geógrafo, analisar as questões espaciais, como a Mobilidade Escolar,
alcança seu objeto, pois se dá na perspectiva das relações sociais, não somente
delas por elas, mas da sua articulação com a localidade, nesse caso específico,
como a Mobilidade Escolar poderá elucidar os fatores relacionados ao fluxo de
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acadêmicos e estudantes dos municípios que possuem uma “dependência”
educacional com o município polo, e que caracteriza essa reprodução social, onde
ora o espaço material será um efeito das relações, ora como um determinante, como
evidenciamos na Figura 6:

Figura 6: A Mobilidade Escolar e a sua articulação no espaço geográfico.

Mobilidade
Escolar
Relações Sociais

Espaço Material

Reprodução
Social

Organização: Santos, 2014.

A Figura 6 demonstra a interlocução existente entre essas dimensões,
nenhuma possui um papel menor, nenhuma ordem estabelecida, mas justapostas,
no sentido de apreender a complexidade e a dominância do capital nas questões
espaciais. Para melhor exemplificar essa justaposição e dominância, destacamos as
palavras de Lipietz (1988), toda relação social se inscreve numa realidade concreta
sempre já dada, que a determina como sua condição de existência, condição que a
medida que ela é material, tem uma dimensão espacial.
Ao se tratar de relações sociais, é preciso, estudar a questão da Mobilidade
Escolar, considerar escola como área de atração populacional aos sujeitos, e como
uma instituição social que apresenta um objetivo comum: o desenvolvimento das
potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem
dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores). Tais
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objetivos são contemplados de maneira contextualizada, desenvolvendo nos
discentes a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que
vivem.
Políticas públicas que fortaleçam laços entre comunidade e escola é uma
medida, um caminho que no Brasil ainda necessita ser trilhado, especialmente para
que o país possa alcançar melhores índices e resultados no âmbito educacional.
Contudo é importante também frisar que, para tanto, o aluno é parte da escola e é
direcionado a ele as políticas educacionais. Os discentes são sujeitos que aprendem
e constroem o seu saber, que direciona seu projeto de vida. Neste caso, a escola
lida com pessoas, valores, tradições, crenças, opções e precisa estar preparada
para enfrentar tudo isso.
Pensar na Mobilidade Escolar é levar em consideração o papel e a função da
escola e universidade no processo de desenvolvimento das potencialidades dos
seres humanos, além de atrelar os valores, as tradições, as crenças etc., dos
sujeitos que que se deslocam em busca de ensino. A Mobilidade Escolar deve ser
encarada então, não apenas como deslocamentos físicos e objetivos, mas também
como um movimento subjetivo, que constrói os sujeitos por meio da interação e da
sociabilidade da qual está inserida o contexto escolar. Ela está concomitante aos
objetivos da escola que, conforme Cavalcante (2006) consiste no desenvolvimento
das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas por parte dos discentes.
A Mobilidade Escolar como possibilidade de pleno desenvolvimento do
educando também enfatiza outros fenômenos, tais como as formas de convivência
entre os sujeitos, o respeito à diversidade étnica e de gênero além da cultura escolar
como um todo. Os sujeitos que praticam a Mobilidade Escolar, como será exposto
nesse trabalho, acreditam na capacidade de apreender coisas novas, valores, fatos
dentre outros fenômenos que potencializam melhoria de vida a si mesmo e ao
mundo em que vivem.
Apesar de todas as dificuldades encontradas em seu espaço de origem, os
sujeitos que praticam a Mobilidade Escolar ainda creem na educação como uma
alternativa e na escola e nas IES como instrumentos de mobilidade social e de
possibilidades para um futuro mais esperançoso. Sendo assim a Mobilidade Escolar
é um processo de ação e reação, de rupturas com determinadas contradições
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socioespaciais de âmbito local, trazendo consigo erros e acertos, dúvidas e certezas
de uma vida melhor.
Motivados por isso, pode-se compreender melhor o que se passa na vida
desses estudantes, o que será mais aprofundado no Capítulo 3. No entanto é
importante ressaltar que a presente proposta é uma leitura e uma alternativa de se
estudar a Mobilidade Escolar no âmbito da Mobilidade Humana. Certamente existem
outras leituras e orientações, desenvolvidas e sustentadas a partir de diferentes
concepções e experiências.
Outras leituras e direcionamentos expõem a ideia de massificação do ensino
para explicar os fluxos escolares, bem ressaltados por Puiggros (1984) ao tratar da
educação popular na América Latina. Para o autor, a massificação do ensino está
enquadrada historicamente no desenvolvimento desigual e combinado que permeia
o sistema socioeconômico latino-americano. Isso porque o acesso ao ensino é
desigual no continente, tanto entre os países quanto no interior de cada um. Tanto é
que essa ideia esteve presente nos arautos e dentre outras políticas públicas
estipuladas pela CEPAL, com vistas ao desenvolvimento pautado na expansão
educacional como possibilidades de o continente latino-americano sair do atraso
econômico e social, tão expressivos historicamente.
Ao tratar da Mobilidade Escolar no Arranjo Populacional de Maringá, é
possível articular à concepção de desenvolvimento desigual e combinado, uma vez
que o Estado do Paraná, por meio de ações e dentre outras políticas atreladas ao
crescimento econômico após os anos 1960, fez com que muitas cidades
demograficamente pequenas tornassem periféricas e dependentes de uma
localidade polo (COSTA, 2016). Exemplo disso é o município de Maringá como um
polo, onde suas instituições educacionais constituem pontos de atração populacional
aos jovens e adultos que habitam os municípios do arranjo.
Se os municípios periféricos do Paraná são, conforme ressaltado por Costa
(2016), resultados do desenvolvimento geográfico desigual, fazendo com que haja
um relativo esvaziamento humano de muitas localidades, a Mobilidade Escolar,
todavia, também está articulada ao contexto do desenvolvimento desigual e
combinado. Isso pelo fato de a Mobilidade Escolar refletir as condições
socioespaciais periféricas dos municípios que compõem o aglomerado em questão.
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Outras noções de Mobilidade Escolar desenvolvidas especialmente no Brasil
dizem respeito ao fluxo campo – cidade, e aos movimentos do MST, fundamentados
numa educação popular, necessária para assegurar e garantir a educação escolar
aos estudantes que habitam o campo ou nos assentamentos. A Mobilidade Escolar,
nesse sentido, faz-se necessária para assegurar essa dinâmica e para não extinguir
as escolas e a população desse meio do ensino formal (CALDART, 2004).
Tais assuntos e concepções acerca da Mobilidade Escolar norteiam, no
entanto, não apenas as premissas da Mobilidade Humana, mas também outras
esferas, tais como a Geografia Econômica e Urbana, a Geografia Agrária além da
Populacional, e, também, outras Ciências Humanas como a Sociologia, História,
Ciências Políticas, dentre outras. Por isso, na concepção de Mobilidade Humana,
Rocha (1998) estipulou que é preciso fazer a multidisciplinaridade e mesmo a
transdisciplinaridade, ao se estudar uma determinada ordem de mobilidade. A
Mobilidade Escolar, portanto, contempla várias áreas do conhecimento científico,
sendo as mais variadas propostas e os direcionamentos para o seu estudo e
aprofundamento.
Essas várias propostas se dão, especialmente, porque, ao se tratar de
Mobilidade Escolar, necessita-se tratar de políticas públicas, e esse assunto norteia
distintas esferas do conhecimento científico, sobretudo no que tange as Ciências
Humanas.
Para fortalecer a nossa teoria da Mobilidade Escolar, é necessário
considerar o papel da Mobilidade Social. Num primeiro momento seria natural olhar
para a mobilidade social em consequência da Mobilidade Escolar, pois ao concluir
uma graduação, as condições de vida e trabalho tendem a melhorar, porém a
Mobilidade Social é também produto intergeracional, produz ou reproduz as lacunas
econômicas e consequentemente o impedimento para a Mobilidade Escolar. É
somente após o desenvolvimento e implementação de décadas de políticas públicas
que poderão surtir efeitos que talvez rompam esse ciclo, consequência do jogo de
forças da dominância do capital. Nossa fala se apoia também no documento da
CEPAL de 2010, intitulado Cepal Estratificação e Mobilidade Social na América
Latina: o mesmo rompe com a ideia weberiana clássica que diz que as
oportunidades da vida se encontram pelo nível de educação alcançado – chave para
a obtenção de competências e qualificações laborais – e consequentemente pela
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inserção no mercado de trabalho. O documento alerta que, em geral, esses dois
fatores estão relacionados positivamente com a mobilidade social ascendente,
atuando

também

como

mecanismos

de

reprodução

das

desigualdades

estratificacional.
Portanto, há uma oportunidade tendenciosa em favor de quem está de posse
de um ativo social, ocupacional e educacional e um processo de acentuada
discriminação indicada por Merton (1996) que identificou como Efeito Mateo ao
sinalizar que os processos de autosseleção individual e de seleção social
institucionalizada, interagem e afetam as probabilidades sucessivas de acesso a
estrutura de oportunidades. Assim diz Merton (1996):

Refiriéndo-se a la estrutura social de la ciência, donde observo el
mencionado efecto, expressa que “los sistemas de recompensas,
asignácion de recursos y selécion social operan para crear y
mantener uma estrutura de clase por médio de la provisión de una
distribuición estratificada de oportunidades entre los científicos para
incrementar su rol de investigadores. La acumulación diferencial de
las ventajas opera de tal manera que parafraseando los evangelistas
Mateo, Marcos y Lucas, ‘al que tiene, se le dará más, y tendrá de
sobra; pero al que no tiene, hasta lo pouco que tiene se le quitará’”(p.
320).

Esse alerta indica que é extremamente necessário criar políticas públicas de
acesso, porém essas políticas públicas devem ser inclusivas socioeconomicamente,
para não correr o risco de deixar de fora quem mais necessita. No caso da
Mobilidade Escolar, ela trata do fluxo de estudantes dos municípios intermediários
para o município polo, numa perspectiva não apenas educacional ou territorial, mas
na possibilidade de superação de barreiras sociais, em que o indivíduo percebe o
leque de oportunidades e o rompimento com a herança original de estratificação
social precária. O documento da Cepal (2010) diz ainda: é ilustrativo que a expansão
da educação não reduza as desigualdades de oportunidades com o êxito educativo.
Na Irlanda, por exemplo ao comparar pares de estratos sociais, se verifica a
persistência desse problema, salvo quando as oportunidades de realização
educacional do grupo social mais elevado já foram superadas, quer dizer, quando
seus membros já aproveitaram as oportunidades disponíveis. Antes de chegar a
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esse ponto, estarão sempre em uma menor posição relativa para aproveitar
qualquer expansão do sistema educacional. Desta maneira, a brecha da
desigualdade se mantém e passado o momento de saturação, a expansão do
sistema contribuirá para reduzir a desigualdade entre os estratos.
Verificamos nessa relação de estratificação a dominância do capital, pois
aqueles com menores possibilidades são os últimos a aspirar qualquer possibilidade
de ascensão. E, onde está a Mobilidade Escolar como uma ordem da Mobilidade
Humana nessa reprodução de estratificação? Certamente ainda é cedo para
afirmarmos, mas podemos aventar que justamente os indivíduos que tentam superar
as distâncias entre os municípios intermediários e o município polo para alcançar a
tão sonhada graduação, fazem parte, em sua maioria daqueles que estão na base
da estratificação. Mais uma vez, é necessário destacar, não podemos olhar para a
mobilidade social de forma perfeita/clássica, mas numa dialética de fatores, e a
Mobilidade Escolar poderá contribuir na tentativa de romper essa estratificação
iníqua, promovendo uma justiça socioespacial 5.
A justiça socioespacial determina o território como um dos novos indicadores
de diferenciação da estratificação que urge incorporar em vários sentidos, ou seja, o
território como expressão das relações sociais (ROJAS, 2013). Nesse sentido, o
documento da CEPAL (2010) adverte:
Revertir la desigualdade territorial implica também remontar la
madeja de la desigualdade general. De ahí la importância de contar
com políticas públicas de Estado, respaldada por pactos entre los
actores de los distintos niveles de desagregación territorial y
orientadas a promover uma mayor igualdad territorial (p.154).

Rojas (2013) coloca como primordial a compreensão das desigualdades
sociais e das políticas territoriais que buscam reduzi-las, se torna fundamental a
análise das interações sociais entre espaço e sociedade. Para ela é pouco analisar
apenas a equidade, pois este conceito vai variar de acordo com o contexto histórico
e a sociedade dominante. Já a desigualdade socioespacial pode ser quantificada,
sendo a chave para que haja a justiça socioespacial. Ela utiliza a cidade justa como
5 Termo utilizado por Ana Maria Álvares Rojas, Universidade Católica Silva Henriquez, 2013,
Santiago, Chile para designar como a localização geográfica pode afetar as oportunidades, inclusive
com redução da possibilidade de mobilidade social. Utiliza esse termo para propor uma análise da
interação entre espaço e sociedade.
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conceito analítico e ferramenta política. Cita que existem três fatores de
aproximação que podem indicar a presença ou ausência da justiça social: 1)
Confinamento de qualquer grupo sem a sua escolha, que constitui a negação do
valor moderno da liberdade; 2) Distribuição Desigual de Recursos no Território, que
expressaria uma transgressão ao princípio de ideário moderno de justiça; 3) Injustiça
Social, é resultado de uma injustiça mais extensa, pois está articulada ao seu
contexto histórico, social, político e econômico. Em todos os casos, o cidadão tem
sido expectador passivo. Roja coloca a justiça como dimensão simbólica, sendo
necessário aprofundar questões associadas ao sentimento que produz no habitante
e o que a cidade lhe nega, e, também, o efeito moral que esta falha da cidade
provoca em sua personalidade. Há muitas desigualdades na América Latina que têm
provocado uma situação de iniquidade territorial, que necessita de respostas
adequadas de políticas públicas.
Devemos trazer também para fortalecer o diálogo sobre a Mobilidade
Escolar, uma reflexão sobre o papel dos deslocamentos pendulares na urbanização
brasileira, feita por Ojima e Marandola Jr. (2012), que sinalizam que desde a década
de 1990 vivemos o processo de desconcentração metropolitana, nome dado ao
processo de crescimento relativo maior nas áreas periféricas das metrópoles, e não
em suas sedes, ou mesmo o crescimento relativo maior de áreas fora de regiões
metropolitanas, consolidando as metrópoles regionais. Fato recente, que produz
novas dimensões e que possui uma estreita relação com o nosso objeto de estudo,
a Mobilidade Escolar, pois essa advém dessa articulação regional baseada na
expansão dos espaços de vida e das localizações descentralizadas.
Ojima e Marandola Jr. (2012) trazem algumas considerações importantes,
que denomina de mobilidade espacial e dispersão urbana:


O processo de articulação regional baseada na expansão dos espaços
de

vida

e

das

localizações

descentralizadas

não

são

meras

reverberações daquilo que ocorria no centro da metrópole, versões
menores dos grandes processos – mas sim uma nova dinâmica
independente da metrópole;


Com a forte desconcentração metropolitana, e ampliação dos meios de
mobilidade e comunicação, assistimos a uma complexificação da rede
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urbana a partir da qual o sentido de cidade e região é definido não a
partir da metrópole, mas das cidades pequenas e médias, que passam a
se articular de uma maneira mais intensa e sem a mediação
metropolitana;


Destaca que os dados de 2010 em comparação com os de 2000,
mostram a mobilidade espacial e a dispersão urbana nas áreas não
metropolitanas;
De todas as considerações apontadas por Ojima e Marandola Jr. (2012) a

mais relevante é aquela que aponta para a generalização do estilo de vida
baseado na mobilidade, que integra cidades em cidades-região, constituindo um
espaço vivido regional6 no qual o próprio cotidiano é estruturado. Segundo o
autor:
Ao invés do crescimento urbano sem limites, ou da migração para
acessar bens, serviços ou o próprio mercado de trabalho, a
pendularidade (e ainda outros deslocamentos de curta duração que o
Censo Demográfico não capta) passa a integrar as possibilidades
das famílias, alterando significativamente as relações entre o urbano
e o regional, para além das grandes metrópoles (OJIMA;
MARANDOLA JÚNIOR, 2012, p. 104, grifo meu).

Essa fala é a chave para consolidar a nossa percepção sobre a hipótese da
Mobilidade Escolar, pois considera a pendularidade cotidiana, ou como preferimos
usar,

o

fluxo

diário

de

alunos/acadêmicos

para

o

município

polo

(não

necessariamente uma grande metrópole, mas uma cidade média na faixa de
quinhentos mil habitantes) uma possibilidade das famílias, tornando-se assim um
modo de vida inscrito nas relações socioespaciais, geralmente com invisibilidade,
cheio de precariedades, e em sua maioria com ausência do Estado para promover
as políticas públicas necessárias para um deslocamento seguro e subsidiado, que
poderá comprometer o acesso e permanência dos alunos/acadêmicos.
Ojima e Marandola Jr. (2012) destacam, ainda, que é necessário analisar as
consequências em termos do modo de vida e das repercussões na escala do
cotidiano urbano, que passam a ter dimensão regional. A Mobilidade Escolar possui

6 Termo cunhado por Frémont (1980).
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essa dimensão, é um fluxo diário, constante, e que carece de um olhar regional. Ele
diz ainda:
Temos uma mudança importante nos modos de vida da
população brasileira, uma urbanização que extrapola os limites
da cidade e avança sobre uma nova lógica de uso e consumo
do espaço apoiado em transformações sociais e econômicas
do país na última década (OJIMA, 2012, p. 105).

A Mobilidade Escolar se tornou um modo de vida e passou a integrar a
possibilidade de as famílias romperem a questão territorial, beneficiando a formação
acadêmica dos seus filhos. É um fenômeno antigo, porém com uma mensuração
recente, e com uma gama de fatores novos que impulsionaram a sua ampliação. Em
seus estudos sobre pendularidade, com o corte temporal entre 1970 a 2010 7 Ojima e
Marandola Jr. (2012) dizem que uma das principais mudanças que podemos
observar na dinâmica da população brasileira é o aumento do volume e da
representatividade dos fluxos de deslocamentos pendulares. Eles trazem o conceito
de “commuting”, que se refere aos deslocamentos da população entre o local de
residência e demais atividades cotidianas, principalmente para trabalho e indica que
em termos absolutos, o volume de pessoas que realizam deslocamentos pendulares
no Brasil passou de 7,3 milhões de pessoas em 2000 para 11 milhões em 2010. O
que em termos relativos representa uma evolução de 4,3% para 5,8%,
respectivamente. Destaca ainda, que desde o ano 2000 os municípios com maior
proporção de deslocamentos pendulares estão localizados fora de regiões
metropolitanas.8
Com o objetivo de demonstrar que o peso relativo dos deslocamentos
pendulares se distribui de maneira importante nos municípios em todo o país e não
apenas em locais isolados ou regiões metropolitanas, utilizaremos em seguida a
Figura 7 apresentada por Ojima e Marandola Jr. (2012):

7 O censo demográfico brasileiro registra essa informação desde 1980 (com exceção de 1991) e
registra o volume de deslocamentos quando o município de trabalho é diferente daquele em que o
indivíduo reside (BRANCO; FIRKOWSKI; MOURA, 2005).
8 Ojima e Marandola Jr. (2012) chamam atenção para o estigma das cidades dormitórios em regiões
metropolitanas se expande para outras regiões e tornam mais complexa a análise das configurações
urbano-regionais com características diferentes daquelas encontradas nas metrópoles. Optamos por
não discorrer sobre as cidades dormitórios nesse momento, considerando que para conceituar uma
cidade dormitório a taxa de pendularidade deve estar acima de 50% de sua população total.
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Figura 7: Proporção de deslocamentos pendulares pelo total da população dos
municípios de residência.

Fonte: Ojima, 2012 adaptado de IBGE, 2010 .

Verificamos na Figura 7 que a região noroeste do Paraná possui um
expressivo fluxo de deslocamentos pendulares (entre 5 e 10%), e que se insere
nessa questão a Mobilidade Escolar, considerando que boa parte desse fluxo é
composta por estudantes e acadêmicos que estudam fora do município de
residência. Na publicação do IBGE – Arranjos Populacionais e Concentrações
Urbanas do Brasil 2015, o maior fluxo de pessoas, para trabalho e estudo entre
municípios, foi registrado entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no Estado de
São Paulo, com 32 542 pessoas, das quais 77,5% deslocam-se por motivo de
trabalho. Treze ligações que configuram o trajeto de deslocamento entre os
municípios superaram a marca de 10 000 pessoas se deslocando (Tabela 1) e o
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trabalho foi o maior motivador, com destaque para os fluxos entre Maringá e
Paiçandu.
Tabela 1: Fluxo de deslocamentos entre municípios de arranjos populacionais com
100.000 a 750.000 habitantes, maiores que 10.000 pessoas (BRASIL, 2010).
Município A

Município B
Total

Americana
Jundiaí
Maringá
Cambé
Barra Mansa
Balneário Camboriú
Cabo Frio
Petrolina
Coronel Fabriciano
Macaé
Campo Limpo
Paulista
Balneário Camboriú
Maringá

Santa Barbara
d'Oeste
Varzea Paulista
Sarandi
Londrina
Volta Redonda
Camboriú
São Pedro da Aldeia
Juazeiro
Ipatinga
Rio das Ostras

Pessoas que se deslocam entre os municípios A e B
Percentual, por motivos de deslocamento ( % )
Trabalho e
Trabalho
Estudo
estudo

32.542

4,5

77,5

18

29.512
23.912
23.318
20.335
15.958
13.538
13.242
13.074
13.048

6,7
4,3
5
5,5
3,6
3,6
3,4
6,3
7,3

76,2
85,9
76,8
68,4
87,2
66
64,9
68
82,3

17,1
9,8
18,2
26,1
9,3
30,3
31,7
25,7
10,4

Jundiaí

12.212

5,4

85,3

9,3

Itajaí

11.845

5,2

61,5

33,3

Paiçandu

10.525

3,3

89,7

6,9

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

Ao reconhecer e desagregar o fluxo de deslocamentos para estudos do fluxo
para o trabalho, entre os municípios, principalmente para os municípios de média
concentração urbana9, entre 100.000 e 750.000 habitantes, o IBGE nos oferece
material para consolidar a espacialidade de nossa hipótese, indicando a
necessidade de investigar, diagnosticar e compreender as demandas das formas de
deslocamentos.
Ao observar a paisagem de uma determinada região, temos que nos deter
também nos fatores que formam o tecido da complexidade das relações sociais
deste espaço. Olhar para o fluxo dos estudantes que saem dos municípios
9 São consideradas médias concentrações urbanas os municípios isolados e os arranjos
populacionais acima de 100 000 a 750 000 habitantes. Para condução da análise, entende-se que é
importante avaliar ambos, uma vez que, juntos, refletem o médio escalão da urbanização brasileira.
Ao todo, são 77 municípios isolados, 80 arranjos populacionais e uma 1ª Integração de Arranjo
Populacional, somando 368 municípios. Os arranjos formados por mais municípios são "São José do
Rio Preto/SP" e “1ª Integração de Presidente Prudente/SP", com 12, seguidos de "Ipatinga/MG" e
"Criciúma/SC", com 10, e "Maringá/PR", com nove municípios.
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intermediários e periféricos para a cidade polo Maringá, requer uma perspectiva
analítica desse fenômeno denominado mobilidade, que futuramente irá determinar a
mobilidade social.
A análise da Mobilidade Escolar é possivelmente, uma das questões que se
destaca, quando da análise dessa organização espacial. Justificando nossa escolha,
usamos as palavras de Rocha (1999), quando diz que a problemática da mobilidade
se coloca hoje como preocupação emergente para as investigações sociais. E,
concordamos com o autor sobre a mobilidade forçada, sendo a Mobilidade Escolar
também resultante das relações socioespaciais.

Essa forma de mobilidade, vista a partir do sistema de produção
capitalista, é regida por uma lógica própria, onde capital e trabalho se
articulam, dando a forma de uma mobilidade da força de trabalho,
determinada pela luta de classe e pela exploração capitalista do
trabalho; portanto, é uma mobilidade forçada. O indivíduo, nessa
análise, é visto como uma mercadoria a serviço do capital. O seu
deslocamento, tanto espacial como funcional, é determinado pelas
leis gerais de acumulação capitalista (ROCHA, 1999, p.161).

O conceito de mobilidade forçada articula-se com a realidade da Mobilidade
Escolar, corrobora-se a dinâmica espacial, haja vista que aproximadamente 15.000
(quinze mil estudantes) saem todos os dias dos municípios intermediários e
periféricos para buscar aquilo que não encontram em seu território, a maioria para
cursar cursos de graduação e alguns uma oportunidade de estudo numa escola de
ensino médio que o qualifique para concorrer de forma equitativa a uma vaga numa
instituição pública, já que a mesma possui uma grande concorrência.
Dessa forma, dentro de um mesmo fluxo, percebemos que existem dois
grupos diferentes. É o mesmo movimento com o mesmo fim, provavelmente utilizam
os mesmos meios de transportes e subsídios municipais, quando esses existirem,
porém são determinados por faixas etárias e modalidades educacionais diferentes,
sendo que o primeiro grupo possui um número menor de estudantes, contempla a
educação básica, o segundo grupo possui um número maior de estudantes e
contempla o ensino superior.
Devemos destacar ainda que Maringá abriga onze Instituições de Ensino
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Superior, fato que contribui com a intensidade da Mobilidade Escolar na região.
Segundo o IPARDES (2013), Maringá possui onze Instituições de Educação
Superior, sendo uma pública, a UEM (Universidade Estadual de Maringá) que possui
11.945 acadêmicos, e as outras dez instituições privadas, que juntas possuem
19.159 acadêmicos: UniCesumar, Eficaz, Faculdade Ingá, Faculdade Maringá,
Faculdade Alvorada, PUC, Faculdade Famma, Faculdade Cidade Verde, Feitep. 10
Para exemplificar, apresentaremos a seguir a Figura 8 e a Tabela 2, que poderão
evidenciar a organização espacial dessa região. A primeira é o mapa que retrata os
nove municípios que compõe o Arranjo Populacional de Maringá: 1) Floresta, 2)
Iguaraçu, 3) Itambé, 4) Mandaguaçu, 5) Maringá, 6) Ourizona, 7) Paiçandu, 8)
Presidente Castelo Branco, 9) Sarandi. Destaca-se que as cores mais escuras
indicam um fluxo mais intenso, quanto mais profunda a gradação de azul, a
Mobilidade Escolar ocorre em torno de 6%, quanto mais clara o inverso.
Destacamos ainda que o município mais distante é Itambé, cujos indivíduos devem
percorrer uma distância de 46 km, perfazendo um total de 92 km todos os dias. O
município mais próximo é Sarandi, com uma distância de 8,3 km – o que justifica
uma elevada intensidade de fluxo de 6%. É relevante evidenciar ainda, que dos 9
municípios do Arranjo Populacional de Maringá, três possuem elevada intensidade
de fluxo, em torno de 6% da população realiza a Mobilidade Escolar, que são:
Floresta, Sarandi e Iguaraçu, provavelmente pela contiguidade da mancha urbana, o
que se articula ao conceito de arranjo, bem como pela viabilidade das estradas.

10 Na página 66 iremos tratar sobre o recorte espacial.
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Figura 8: Municípios do Arranjo Populacional de Maringá, com destaque para o
fluxo de alunos que realizam a Mobilidade Escolar e as distâncias percorridas.
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Na Tabela 2 destacam-se os dados atualizados da população de cada
município que compõe o Arranjo Populacional de Maringá, bem como do número de
estudantes que saem todos os dias do seu município de origem em direção Maringá,
para cursarem o Ensino Médio, cursinhos pré-vestibulares e cursos de Ensino
Superior.
Tabela 2: Municípios que compõem o Arranjo Populacional de Maringá
Município

População

Fluxo para

Número de

Floresta
Iguaraçu
Itambé
Mandaguaçu
Ourizona
Paiçandu
Pres. Castelo

5.931
3.982
5.979
19.784
3.380
35.936
4.784

Estudos
321
209
200
660
138
1094
211

Entrevistas
09
06
06
22
04
30
06

Branco
Sarandi
TOTAL

82.847
162.623

4.697
7.530

129
212

Verificamos que do município de Maringá, que é o município polo do Arranjo
Populacional de Maringá se deslocam 2.217 (dois mil duzentos e dezessete alunos)
todos os dias para estudar em outros municípios, provavelmente em Jandaia do Sul
e Mandaguari, já que estes municípios possuem Instituições de Ensino Superior.
Porém, esse não será o nosso foco, considerando que a infraestrutura presente no
município polo é que produz um fluxo bem mais intenso. E, não nos concentraremos
na investigação desse fluxo, porque a natureza de nossa pesquisa é sobre o fluxo
dos municípios intermediários e periférico para o município polo. Baseado nesse
fato, usaremos como número oficial do fluxo dos estudantes, apenas o número
composto pela soma dos municípios intermediários e periférico, 7.530 (sete mil,
quinhentos e trinta) e apenas o número da população composta pela soma
demográfica do conjunto dos municípios intermediários e periférico, 162.623 (cento e
sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três), devemos destacar que o Município de
Ourizona é o único que não está classificado como intermediário e sim como
periférico.
O nosso tema de pesquisa, a Mobilidade Escolar, que visa o fluxo de
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estudantes proveniente dos municípios intermediários, se justifica pela configuração
espacial presente entre os municípios brasileiros, ou seja, a hierarquia consolidada
pelo papel dos municípios dentro da rede urbana. Para Santos (1979), “seja qual for
a sua localização, a cidade local sempre se acha na periferia do sistema urbano.
Essa situação significa que o indivíduo se encontra em uma posição desfavorável
como produtor e consumidor” (p.74). Verifica-se então, que no jogo de forças
dialético, na reprodução do capital, essas cidades sempre estão numa situação
marginalizada dentro do sistema, o que determina e acaba por restringir as opções
oferecidas a seus habitantes e, consequentemente, a qualidade de vida dos
mesmos. Aqui podemos fazer alusão ao conceito de desenvolvimento geográfico
desigual, que reproduz a desigualdade como premissa de acumulação de capital,
que se materializa nos polos urbanos.
Por essa perspectiva, é visível como a relação com o território poderá ser
determinante na tomada de decisões que poderão afetar o sucesso da vida escolar
do aluno, bem como a sua mobilidade social.
Quando trazemos para o objeto de pesquisa a articulação com os municípios
intermediários e periféricos, evidenciamos a necessidade de expor as fragilidades
dessas localidades, tendo em vista que os mesmos não conseguem oferecer as
condições de permanência em seu território. Não é possível estudar a Mobilidade
Escolar sem articular-se à trama espacial proposta pela rede urbana brasileira,
tampouco pelo papel que cada extrato assume diante da reprodução do capital. Para
Costa e Rocha (2013), “a noção de municípios periféricos está embasada na teoria
do desenvolvimento geográfico desigual e no materialismo histórico dialético”. Isso
traz elementos substanciais para a nossa investigação, pois no jogo de forças
territoriais, relacionado ao das Instituições Educacionais, na maioria das vezes, cabe
aos municípios intermediários e periféricos, apenas o arranjo do transporte.
Poderíamos conceituar uma divisão territorial do trabalho pelo viés educacional,
quanto mais desenvolvido e populoso seja um município, mais amplas e sólidas as
instituições educacionais que abrigam, e inversamente proporcional, a ausência
delas nos municípios intermediários e periféricos. Para demonstrar a organização
espacial entre esse conjunto de municípios, segue o Gráfico 1:
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Gráfico 1: Comparação entre população urbana e rural

Fonte: IPARDES, 2011.
Organização: Santos, 2015

Verifica-se, pelos dados do IPARDES (2010; 2011), que os municípios que
compõe esse conjunto formam os seguintes grupos:


Municípios de 3.001 até 6.000 habitantes, sendo 4 deles: Iguaraçu, Itambé,
Ourizona, Pres. Castelo Branco;



Municípios de até 20.000 habitantes, sendo 1 deles: Mandaguaçu;



Municípios de até 36.000 habitantes, sendo1 deles: Paiçandu;



Municípios de até 83.000 habitantes, sendo 1 deles: Sarandi.

Esses dados demográficos, poderão nos ajudar na decodificação da
hierarquia existente nesse conjunto de municípios, ou seja, como indica Corrêa
(2006):
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A rede urbana é simultaneamente um reflexo da e uma condição
para a divisão territorial do trabalho, historicamente a forma mais
avançada na divisão social do trabalho. É um reflexo da medida em
que, em razão de vantagens locacionais diferenciadas, verifica-se
uma hierarquia urbana e uma especialização funcional (p. 26).

A densidade demográfica é uma pista relevante para demonstrar o
funcionamento das relações de funções, amenidades e equipamentos presentes
nos municípios da rede urbana. Não significa, que o maior município
demograficamente, tenha assegurado todos os equipamentos urbanos para manter
a qualidade de vida dos seus cidadãos. Porém, o peso demográfico produz
diferença na instalação de instituições, em especial neste caso, na instalação de
instituições educacionais. Justamente por isso, o município polo Maringá, com 357.
077 habitantes (IPARDES, 2010) e com uma população metropolitana que
ultrapassa meio milhão de habitantes, segundo dados do IBGE (2013) atualmente
com 764.903 habitantes, abriga onze IES (Instituições de Ensino Superior), sendo
uma pública e dez privadas, como já citamos. Para a instalação de uma instituição
de ensino superior, o estudo do APL (Arranjo Produtivo Local) considera a
demanda estabelecida e a possibilidade de expansão do território.
Para reforçar o nosso objeto de pesquisa, a Mobilidade Escolar, usamos as
palavras de Santos (2006), quando ressalta que a configuração espacial é um
dado técnico, enquanto o espaço geográfico é um dado social. O fluxo pendular
dos

estudantes

que

influenciam

a

Mobilidade

Escolar

dos

municípios

intermediários e periféricos é um dado com uma forte relevância social, pois
poderá subsidiar ou consolidar políticas públicas. E, como destaca Piketty (2014),
existem forças de divergência que servem para aumentar a desigualdade social,
sendo as políticas públicas educacionais fundamentais para a convergência, ou
seja, para diminuir a desigualdade social. Dessa forma, a pesquisa enquanto
função social deve servir para indicar a possibilidade de políticas públicas
educacionais, no sentido de convergência, na tentativa de amenizar a
desigualdade social.
Segundo Branco, Moura e Firkowski (2005), os fluxos que se desencadeiam
em determinadas aglomerações urbanas carecem urgentemente de serem
dimensionadas, na medida em que colocam populações e administrações
municipais em grau de maior vulnerabilidade quanto à incidência e oscilação de
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demandas por serviços, equipamentos e políticas públicas. É nosso objetivo
dimensionar o fenômeno da Mobilidade Escolar, sua visibilidade, no intuito de
promover políticas públicas que poderão tratar esse movimento de forma
adequada.
Durante nossa pesquisa, percebemos que a Mobilidade Escolar se
consolida pelo seu caráter espacial por meio do fluxo pendular de deslocamentos
dos acadêmicos, bem como por seu caráter em relação às políticas públicas, é
uma noção conceitual que pode ser construída pelos dois vieses, conforme a
Figura 9, que representa a seguinte ideia: dependendo da ênfase nas políticas
públicas (representada por uma das setas) de acesso ao ensino superior, em
programas como FIES, PROUNI, ENEM, SISU terá impacto maior ou menor no
fluxo de acadêmicos (representado por outra seta), impactando diretamente na
Mobilidade Escolar (representada pela linha central). O movimento entre as
políticas públicas educacionais e o fluxo dos acadêmicos do Arranjo Populacional
de Maringá é que irá determinar o processo da Mobilidade Escolar, evidenciando
também a intencionalidade sistêmica ou a mão do Estado presente nessa relação.
No capítulo 2 faremos uma discussão a respeito de como essa interface
com as políticas públicas educacionais de acesso ao ensino superior é a outra face
da Mobilidade Escolar.
Figura 9: Mobilidade Escolar e políticas públicas.

Fluxo
pendular dos
acadêmicos

Mobilidade Escolar
Políticas
Públicas
Educacionais
Organização: Santos, 2016.

No entanto cabe evidenciar agora, que a opção pela noção de Mobilidade
Escolar e não pela Micromobilidade Escolar, se justifica e legitima por duas
questões, a primeira está articulada ao fluxo de alunos que vem e vão dos
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municípios de origem para o município polo para estudar e a segunda está
relacionada diretamente a mobilidade social, como já discorremos anteriormente.
Se a investigação se tratasse apenas do movimento, no que diz respeito ao fluxo,
nossa opção seria a de conceituar esse movimento apenas como mobilidade física,
dentro da ordem da mobilidade humana. No entanto, a nossa investigação ganha
relevo ao investigar esse fluxo articulado com as políticas públicas educacionais.
Já no início do primeiro capítulo tratamos da mobilidade conceituada por
Gaudemar (1977), a mobilidade forçada, que ocorreu em território francês, onde
houve regiões que solicitavam uma mão de obra mais especializada por conta dos
indivíduos mais qualificados. Neste estudo, a mobilidade também é forçada
(mesmo que seja só para o estudo), pois segue o jogo dialético do capital, porém,
com a perspectiva das políticas públicas educacionais, o indivíduo também poderá
acessar outras condições de vida, o que poderá resultar na mobilidade social.
Portanto, reduzir o título apenas a mobilidade física, deixaria uma lacuna sobre
uma noção conceitual que pode se fazer mais ampla, considerando que o processo
de democratização do ensino superior é um grande avanço para a sociedade
brasileira.

1.3.

O recorte espacial
No início da nossa pesquisa de doutorado em 2014, a proposta era investigar

o fluxo dos acadêmicos oriundos dos municípios que são jurisdicionados ao Núcleo
Regional de Educação de Maringá, tendo a estimativa de entrevistar 420 pessoas,
que seria a proporcionalidade entre o número de 12.000 acadêmicos que realizam o
fluxo dos municípios intermediários e periféricos para o município polo. No decorrer
das primeiras pesquisas de campo, se apresentaram muitas dificuldades 11 em
analisar todo o universo proposto. Foi necessária uma ressignificação do recorte
espacial, levando

em consideração

principalmente

o

conceito

de

arranjo

populacional indicado pelo IBGE.
11 Tivemos diversas tentativas de entrevistar os alunos nos pontos de ônibus próximos das IES, no
entanto, tivemos uma forte rejeição dos motoristas de vans e ônibus, pois os mesmos achavam que
estávamos ali apenas para fiscalizar e desmantelar o transporte privado dos indivíduos, desse modo,
ao invés da abordagem individual, buscamos apoio nos próprios municípios, principalmente por meio
das Secretarias Municipais de Educação, sendo que alguns servidores passaram o nosso
questionário. Além disso, fomos in loco em alguns municípios. Contamos ainda com o Google Docs
para coletar uma parte dos dados online.
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Segundo o IBGE (2016) o estudo sobre Arranjos Populacionais e
Concentrações Urbanas do Brasil constitui um quadro de referência da urbanização
no País. Tal quadro foi obtido a partir de critérios que privilegiaram a integração entre
os municípios. A noção de integração foi mensurada utilizando: um índice de
intensidade relativa dos movimentos pendulares para trabalho e estudo, para cada
município, onde a intensidade deve ser igual ou superior a 0,25, denominado índice
de integração; ou um valor de intensidade absoluta dos movimentos pendulares para
trabalho e estudo, entre dois municípios, igual ou superior a 10 000 pessoas; ou uma
contiguidade das manchas urbanizadas quando a distância entre as bordas das
manchas urbanizadas principais de dois municípios é de até 3 km.
Como resultado, foram identificados 294 arranjos populacionais no País,
formados por 938 municípios e que representam 55,9% da população residente no
Brasil em 2010. A distribuição geográfica desses arranjos está concentrada na
Região Sudeste, com 112 unidades, seguida das Regiões Sul (85), Nordeste (56),
Centro-Oeste (24) e Norte (17). A partir da identificação dos arranjos populacionais,
definiram-se as médias e grandes concentrações urbanas, por meio de cortes
populacionais.
É importante destacar ainda que, segundo o IBGE (2015), os critérios
utilizados na identificação dos arranjos populacionais empregam a noção de
integração, medida pelos movimentos pendulares para trabalho e estudo ou a
contiguidade urbana, que assim sintetizam os vários processos envolvidos.
Questões referentes às funções dos centros urbanos não foram adotadas por se
considerar mais pertinentes aos estudos de articulação entre municípios, no qual a
lógica de rede conduz ao entendimento dos processos envolvidos. Na análise dos
resultados, dois enfoques foram adotados: o primeiro refere-se aos arranjos
populacionais propriamente ditos, tendo como finalidade apreender dinâmicas de
mobilidade populacional; o segundo leva em conta o conceito de concentrações
urbanas. Este último constitui um termo geral que supera, como escala de
urbanização, as noções de arranjos populacionais e de municípios isolados: referese a unidades urbanas que impelem ao movimento um volume cada vez maior de
pessoas, que veem, nos médios e grandes centros, oportunidades de trabalho e
estudo,

compatíveis

contemporâneo.

com

os

novos

padrões

econômicos

do

capitalismo
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Pelos critérios definidos pelo IBGE (2015), o município de Maringá forma um
arranjo populacional com outros nove municípios, devido ao seu grau de integração,
principalmente pelo fluxo dos indivíduos para o trabalho e para o estudo.
Considerando a metodologia de investigação e análise do IBGE, iremos
seguir a mesma orientação e atender um critério técnico de análise que evidencia o
fluxo de deslocamento entre os municípios, onde a intensidade deve ser igual ou
superior a 0,25, denominado índice de integração; ou um valor de intensidade
absoluta dos movimentos pendulares para trabalho e estudo, entre dois municípios,
igual ou superior a 10 000 pessoas; ou uma contiguidade das manchas urbanizadas
quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de dois
municípios é de até 3 km. Dessa forma o nosso mapa a ser considerado é o Mapa 1
apresentado na introdução desse trabalho.
Com esse novo recorte espacial podemos verificar conforme a Figura 8 e a
Tabela 2, que foram retratadas nas páginas 59 e 60 respectivamente, a intensidade
da Mobilidade Escolar entre os municípios que compõe o Arrranjo Populacional de
Maringá, Sarandi, Paiçandu, Floresta, Itambé, Ourizona, Mandaguaçu, Presidente
Castelo Branco, Iguaraçu. Devendo o número de entrevistas se restringir somente
aos indivíduos que fazem o deslocamento dos municípios intermediários e
periféricos12 para o município polo e que pertencem a esse arranjo. Os municípios
mais distantes são Itambé, 46 km, e Ourizona, 41 km. Aproximadamente 200 e 138
estudantes migram dessas localidades respectivamente para realizarem estudos na
cidade de Maringá. A Figura revela ainda, quanto mais próximo da cidade Polo,
Maringá, maior o fluxo dos estudantes. Percebe-se então que a quantidade do fluxo
e a Mobilidade Escolar são mais dinâmicas nos municípios próximos, do que
naqueles que estão relativamente mais distantes.
No capítulo 2 iremos apresentar a importância das políticas públicas e a sua
relação intrínseca com a Mobilidade Escolar. Partimos da ideia de que o principal
combustível que faz movimentar a Mobilidade Escolar são as políticas públicas,
12 Ourizona é o único município periférico do arranjo, todos os outros são municípios intermediários,
que: Os municípios intermediários apresentam pouca ou média dinamicidade. Atendem as
necessidades básicas da população e oferecem serviços e produtos de média complexidade. São
centros locais ou centros de zona com influência local ou regional. A maioria apresenta crescimento
populacional. Uma pequena parte dos recursos privados e públicos são canalizados para esses
municípios, porém possuem significativo potencial endógeno de crescimento e desenvolvimento em
médio prazo. Os municípios periféricos atuam como centros locais cuja influência não extrapola seus
limites territoriais ou como centros de zona com pequena influência. Possuem dificuldades para
atender as necessidades básicas da população (saúde, educação, emprego, renda, moradia,
consumo, serviços e lazer) (COSTA, 2013).
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sejam elas de nível municipal, estadual ou federal. As políticas públicas,
especialmente aquelas de caráter social e educacional, são, historicamente,
importantes dispositivos que possibilitam o rompimento de um modelo econômico
excludente, a exemplo do brasileiro que se perpetuou há décadas em nosso país.
Apresentaremos, então, algumas políticas educacionais das últimas décadas, que
promoveram a inclusão social de uma parcela significativa de jovens e adultos no
âmbito do ensino básico e superior. Foi por meio desses estudos e direcionamentos,
em que tentamos articular a Mobilidade Escolar na dimensão das políticas públicas e
educacionais do nosso país.
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CAPÍTULO 2

ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DO
NEOLIBERALISMO ECONÔMICO

As políticas públicas serão fundamentadas nesta tese por meio de estudos de
Poulantzas (1980) dentre outros autores que as entendem como o “Estado em
ação”, ou o Estado como campo de lutas. Em outras palavras, o Estado
implementando e direcionando um projeto de governo por meio de ações destinadas
para determinados setores da sociedade. Concomitante a essa ideia, temos as
contribuições de Höfling (2001) distinguindo políticas públicas de políticas sociais.
Para a autora, políticas públicas é mais amplo, e políticas sociais têm um caráter
mais específico e determinam padrões de proteção social por parte do Estado a fim
de redistribuir benefícios sociais visando a erradicação de certas desigualdades
estruturais em sua conjuntura.
As políticas sociais, tais como conhecemos atualmente, originaram-se no
âmbito do movimento popular do século XIX, em função dos conflitos
desencadeados entre capital e trabalho, quando do desenvolvimento das primeiras
revoluções industriais no continente europeu (HÖFLING, 2001).
Nesses termos, entende-se neste trabalho que educação consiste em uma
política pública social e de responsabilidade do Estado. As políticas sociais e
educacionais são de grande importância para entender como se apresenta o
contexto em que elas são elaboradas e para compreender as concepções e
manifestações acerca do modelo educacional de um certo período, podendo
inclusive contribuir para os estudos de Mobilidade Escolar.
Tendo como marco o início da década de 1980, os estudos direcionados às
políticas públicas ganharam importância no Brasil, possibilitando a afirmação de um
campo de estudos acerca dessa temática, articulados, sobretudo à Ciência Política e
à Sociologia. Tais estudos ao longo da década extrapolaram o campo destas, em
função do seu caráter interdisciplinar. Neste sentido, assim como ocorreu em outras
esferas voltadas à questão social, no campo educacional produziu-se diversos
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estudos que privilegiam a educação fundamentada na sua dimensão de política
pública.
Isso também significa dizer que ligada à questão política pública está o
conceito de cidadania, que envolve uma série de elementos socioespaciais. De
acordo com Tomazi (1997, p. 110) a cidadania
está vinculada aos direitos e deveres dos cidadãos, e isso em nosso
país é bastante complexo, pois aqui ainda estamos lutando parra
assegurar o direito mais elementar e fundamental, que é a vida. As
condições precárias de sobrevivência da maior parte da população
brasileira fazem com que os direitos civis, políticos e sociais sejam
muitas vezes deixados de lado, como se fossem um requinte diante
de tantos problemas aparentemente prioritários.

Devido a isso, é impossível pensar a Mobilidade Escolar separada das
questões que norteiam as políticas públicas e a cidadania. Isso se dá especialmente
em razão de um sistema educacional ineficiente, sendo constantemente denunciado
por índices educacionais alarmantes e vergonhosos, com alta evasão e repetência
escolar que nos acompanham há décadas.
Pesquisar sobre políticas públicas na educação atrelando à problemática
dessa tese que é a Mobilidade Escolar, consiste num grande desafio, pois,
determinados estudos estão concomitantes a uma estrutura de poder e de
dominação que perpassa diversos níveis sociais. Questionamos, portanto, em que
medida isso implica na Mobilidade Escolar e quais recursos o poder estatal têm
direcionado favoravelmente ao encontro da justiça social por meio da educação.
Surge, contudo, a necessidade de se estudar as políticas públicas em
educação que corroboram para com os anseios da Mobilidade Escolar. É crucial,
para tanto, inserir neste contexto de rearranjo e implementação as políticas públicas
de financiamento e dentre outras, voltadas a educação. Isso porque
numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a
brasileira, a política educacional deve desempenhar importante
papel ao mesmo tempo em relação à democratização da
estrutura ocupacional que se estabeleceu, e à formação do
cidadão, do sujeito em termos mais significativos do que tornálo ‘competitivo frente à ordem mundial globalizada’ (HÖFLING,
2001, p.40.)
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Diante disso, os anos de 1990 foram instigantes para os estudos de políticas
públicas, pois, embora o Brasil não atingisse ainda um nível ideal de fortalecimento
da educação básica, garantiram e instituíram diversas leis sociais e inclusões no que
tange a educação nacional. As políticas educacionais dos anos 1990 refletem as
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Sendo assim, tais
políticas realizam o que estabelece o art. 205 da Constituição Federal, ratificado
pelo art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei de n.9.394/96
sancionada em 20 de dezembro de 1996 pelo então Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso – isto é, de “promover o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. Essas reformas foram importantes, pois permitiu avançar nas questões
que norteiam o ensino superior, como será tratado mais a frente neste capítulo.
Cabe ressaltar que o neoliberalismo condicionou novos papeis para o Estado,
de modo que o mercado substituiria a política e um Estado Mínimo sobreporia o
Estado de Bem-Estar. Para realizar tais medidas e alavancar determinadas
propostas, a privatização foi um dos caminhos apresentados, pois, teoricamente,
isso diminuiria os gastos do Estado e incentivaria a livre competição do mercado.
Isso acabou mais uma vez em nosso país fortalecendo os interesses dos setores
privados da economia brasileira.
Essas ideias vão ao encontro de Miliband, quando o autor afirma que:
A empresa capitalista depende em grau cada vez maior das
concessões e do apoio direto do Estado, e só pode preservar seu
caráter privado à base desse apoio público. A intervenção estatal na
vida econômica significa de fato, em sentido amplo, uma intervenção
destinada a ajudar a empresa capitalista. A noção de “Estado do
bem-estar” não teve em outra esfera uma significação mais preciosa
e oportuna do que aqui: não existem candidatos ao auxílio público
mais persistentes do que os orgulhosos gigantes do sistema de
empresa privada (MILIBAND, 1972, p.100).

Essa reorganização do capitalismo, em fase de desenvolvimento desde os
anos de 1970, apresentou-se de forma mais clara nos últimos anos através da
globalização da economia, da transnacionalização das estruturas de poder e da
reestruturação produtiva. A partir dos anos de 1990, essa questão foi incorporada
aos

debates

acerca

das

políticas

públicas

educacionais,

muitas

vezes

fundamentadas ao modelo neoliberal. A qualidade educativa, nesta década de 1990,
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é apresentada em uma perspectiva mercadológica consumista, neocientificista,
neoconservadora.

Essas

medidas

foram

implantadas

nos

países

em

desenvolvimento, como o Brasil.
Nesse contexto, o Estado neoliberal cuidaria não apenas da qualidade da
mão de obra para o mercado, mas procuraria também manter sob controle parcelas
da população que não estão inseridas no processo produtivo ou que ainda se
encontra em processo escolar.
Sobre essa temática Offe (1984) nos apresenta interessantes contribuições
acerca do Estado ao analisar as políticas sociais educacionais no capitalismo
contemporâneo:
Parece ser mais fecundo interpretar a política educacional estatal sob
o ponto de vista estratégico de estabelecer um máximo de opções de
troca para o capital e para a força de trabalho, de modo a maximizar
a probabilidade de que membros de ambas as classes possam
ingressar nas relações de produção capitalistas (OFFE, 1984, p.
128).

Portanto, conforme Offe (1984), é um equívoco pensar as políticas
educacionais como premissas estritamente para a qualificação da mão de obra
como demandam o mercado de trabalho e certos interesses industriais. Tais políticas
dimensionam também a mobilidade social e a mobilidade do consumo, além
também, como está sendo estudada nesta pesquisa de doutorado, a Mobilidade
Escolar.
A priori, parece fácil definir o que são políticas públicas, no entanto, dado o
grau de complexidade das relações sociais, e especialmente a dificuldade para
estabelecer quais são as prioridades, torna-se uma tarefa bastante complexa.
Segundo Laswell apud Souza (2006), decisões e análises sobre política pública
implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que
diferença faz. Mediante isso, Souza (2006) nos lembra que a racionalidade não
predomina na escolha das políticas públicas, isto é, existe um embate em torno de
ideias e interesses. Souza (2006) destaca:
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Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel
dos governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto
conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos.
Deixam também de fora possibilidades de cooperação que podem
ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais (p.
25).

Fica claro que as políticas públicas, apesar de ser regulamentadas pelo
Estado, não estão centralizadas nas mãos do governo propriamente dito, mas sim,
são resultados também das relações de poder, sejam em macro ou microescalas,
dependendo do arranjo das relações sociais e sua interação com o território para
atender as demandas específicas de determinados lugares e grupos. Nesse sentido,
Souza (2006) utiliza outro exemplo que ilustra esse jogo de forças, de que as
políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí porque qualquer
teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado,
política, economia e sociedade. No entanto, essa inter-relação percorre um longo
caminho, que em sua maioria não consegue ajustar ou promover o diálogo
necessário entre as partes.
Segundo Rodrigues (2014) a partir da Constituição de 1988, uma diversidade
de políticas públicas passou para a alçada das escalas subnacionais de gestão –
estados e, sobretudo, municípios, ainda que o processo de descentralização não
tenha se completado. Destaca o autor que:
Paralelamente, novos caminhos e arenas de participação foram
abertos, tais como os Conselhos Municipais e outras iniciativas
locais, como fóruns de Orçamento Participativo. Cabe então
questionar as implicações do fortalecimento das escalas locais de
decisão para a organização do território nas escalas nacional e local.
Ou ainda, perguntar-se em que medida a sociedade brasileira vem
se apropriando dos novos recortes e arenas de participação
(RODRIGUES, 2014, p. 153-154).

A partir dessa regulamentação da Constituição de 1988, possibilitou-se uma
agenda de debates acerca das demandas em escala local, na tentativa de agilizar as
ações bem como adequá-las para a realidade local. Percebe-se, no entanto, que
apesar dessa descentralização do Estado, nem sempre as respostas ou resultados
são profícuos. Isso porque, conforme Poulantzas, o Estado compreende um campo
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de lutas, entre as mais distintas esferas da sociedade. Evidenciamos que o jogo de
forças, entre estados, municípios e movimentos sociais, geralmente ocorre de forma
desigual, garantindo, geralmente vantagens aos dois primeiros em detrimento do
terceiro. Esse jogo de interesses muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do
diálogo. Isso porque, no olhar de Poulantzas (2000),
as relações de classe estão presentes assim tanto nas
transformações do Estado, segundo os estágios ou fases do
capitalismo, ou seja, nas transformações das relações de
produção/divisão social do trabalho que elas implicam, como nas
formas diferenciais de que se reveste o estado num estágio ou fase
marcados pelas mesmas relações de produção (p. 126).

A reflexão de Poulantzas (2000), denota que o Estado possui também um
caráter classista, mesmo com vistas progressistas, inserido nas novas práticas
políticas e sociais. No caso dos Conselhos Municipais e de seus representantes por
segmentos, não conseguem se livrar da contradição histórica pautada nas relações
de poder. Por outro lado, emite luz sobre a precisão de consolidar essa política
municipal, que apesar de ter completado 28 anos em 2016, ainda está vencendo os
desafios iniciais para a construção de um diálogo.
Ainda no que tange ao papel do Estado na sociedade, seja ela capitalista ou
quaisquer outros modelos de organização socioespacial, gostaríamos de evidenciar
também as palavras de Bobbio (1985):
O Estado, ou qualquer outra sociedade organizada onde existe uma
esfera pública, não importa se total ou parcial, é caracterizado por
relações de subordinação entre governantes e governados, ou
melhor, entre detentores do poder de comando e destinatários do
dever de obediência, que são relação entre desiguais (p. 15-16).

Especificamente no município, essa ausência de diálogo ou essa relação
desigual, retira da agenda as demandas necessárias e importantes para a
população, sobretudo pelas questões financeiras, já que a maioria da população não
consegue acesso aos direitos sociais, tais como a saúde, educação, trabalho,
moradia, alimentação, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção
maternidade e a infância, e assistência aos desamparados (Artigo 6° da Constituição
de 1988); tendo uma precariedade nas condições de vida.
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Pelas reflexões realizadas no presente trabalho, percebe-se a importância do
município enquanto território, como lócus de ação das políticas públicas ou como diz
Steinberger(2013), as políticas públicas são espaciais e isso se justifica, pois o
conceito de território na Geografia está intrinsecamente articulado ao poder, de
modo que o território seria o campo de lutas do espaço geográfico, no olhar de
Raffestin (1993). Destaca-se, porém que território e espaço geográfico não são
sinônimos, enquanto o território possui um caráter material, o espaço geográfico é
dotado de elementos que carecem de abstração. Poderíamos usar a definição
Miltoniana, em que o território seria a forma e o espaço geográfico o conteúdo. Para
Santos (1988):
O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável do
qual participam, de um lado, um certo arranjo de objetos geográficos,
objetos naturais e objetos sociais e, de outro lado, a vida que os
anima ou aquilo que lhes dá vida. Isto é a sociedade em movimento.
Como a sociedade não é estática - mas sim dinâmica - a cada
movimento da sociedade corresponde uma mudança de conteúdo
das formas geográficas e uma mudança na distribuição do valor no
espaço (p. 15).

De certa maneira é complexa a tentativa de separar o conceito de território e
de espaço geográfico, pois o território também não é estático, ele produz e reproduz,
não é apenas um receptáculo, mas viabiliza um jogo de forças políticas pautado
sobretudo pelo poder, do qual será expressado pelo domínio do território. Neste
sentido Heidrich (1998) traz uma definição elucidativa, quando diz que a
diferenciação do espaço em âmbito histórico tem início a partir da delimitação do
mesmo, isto é: por sua apropriação como território. Dessa forma, o território é a
dimensão material das relações sociais, então, as políticas públicas encontram seu
campo de ação, bem como o seu próprio objeto no território, especialmente no
município.
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2.1.

Políticas Públicas Educacionais Brasileiras de Acesso ao Ensino
Superior

Ao tecer brevemente algumas concepções acerca das políticas públicas e
políticas sociais, somos levados a refletir certas peculiaridades do papel do Estado
na sociedade contemporânea. Tal compreensão é crucial para que possamos
analisar determinadas políticas públicas no âmbito educacional do Brasil, bem como
o seu acesso ao nível superior. Cabe salientar, no entanto, que determinadas
políticas de cunho social têm por objetivo a democratização do ensino superior no
país, bem como a sua expansão. Embora o país ainda careça de inclusão,
determinadas políticas socioeducacionais foram importantes na última década, para
que o Brasil avançasse relativamente nessa questão, importante para o
desenvolvimento socioespacial, além de criar instrumentos de combate à
miserabilidade que solapa há séculos o nosso país.
Ao estudar tais políticas públicas, podemos concordar com a ideia de
Steinberger (2013), quando o autor reitera que as mesmas se processam em um
certo território. Em nossa pesquisa investigamos a relação dos municípios
intermediários e periféricos com a cidade de Maringá, de porte médio, que possui
uma centralidade associada à sua função educacional, sendo que aloca onze
instituições de ensino superior. Soma-se a isso dezenas de políticas públicas
educacionais federais, que na última década possibilitaram a entrada dos jovens no
ensino superior, com destaque para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
PROUNI (Programa Universidade Para Todos) e SISU (Sistema de Seleção
Unificada) e FIES (Programa de Financiamento Estudantil), que tiveram um
expressivo papel na intensificação da Mobilidade Escolar dos municípios
intermediários e periféricos. Com o objetivo de fortalecer a materialidade da
Mobilidade Escolar, tanto pelo âmbito espacial e também por meio de políticas
públicas educacionais que a impulsionaram, traçaremos agora um breve contexto da
educação no Brasil, especialmente no que se remete às políticas públicas
educacionais atuais que se relacionam com a Mobilidade Escolar e com a conjuntura
educacional, enfatizando o ensino médio e superior.
Falar da educação no Brasil é tratar de um grande desafio, por sua vez
complexo. No entanto, sem perder de vista o processo que é quando se trata dessa
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questão, pois, se considerarmos o passado recente, tínhamos um problema
relacionado à universalização da educação. Não que esse problema esteja
totalmente solucionado, porém, atualmente, a questão crucial diz respeito à
qualidade da educação. Para ilustrar, segundo o Plano Nacional de Educação,
temos os seguintes números ressaltados na Tabela 3:
Tabela 3: Universalização da educação no Brasil
Etapa Escolar
Educação Infantil
Educação Infantil
Ens.Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

Matrículas por etapa e faixa etária
Faixa Etária
(2014)
0-3 anos
29,6%
4-5 anos
89,1%
6-14 anos
97,5%
15-17 anos
82,6%
18-24 anos
34,2%

Meta/Ano
50% /2016
100%/2016
100%/2024
100%/2016
50%/2024

Fonte: PNAE, 2014.
Organização: Santos, 2017.

Fica evidente pelos dados indicados que a universalização em algumas faixas
etárias, principalmente no ensino fundamental, está próxima de 100%, no entanto é
interessante conhecer o contexto desses números13.
A educação infantil, por exemplo, é contemplada com aproximadamente 89%
das crianças de 4 e 5 anos atendidas. Isso denota que a meta de universalização da
Pré-escola até 2016 não pareceu distante para o país, como apresenta o
Observatório do Plano Nacional de Educação. Contudo, os 11%restantes pressupõe
que cerca de 600 mil crianças estão fora da escola, e isso está concomitantemente
atrelada às desigualdades regionais tão expressivas em nosso país. Todavia, o
direcionamento não pode atrelar apenas ao atendimento, mas é preciso também um
olhar especial para a qualidade do ensino.
No que tange a etapa de 0 a 3 anos, o país ainda está em processo inicial
para atender essa demanda. O Plano Nacional de Educação de 2001-2010 já
estabelecia o atendimento de 50% até 2005, meta solenemente descumprida e
agora postergada para o final da vigência do plano atual. Calcula-se, para tanto, um
déficit de vagas em cerca de 2,4 milhões. Soma-se a isso o desafio de levantar
dados mais precisos, que permitam planejar com melhor detalhamento a expansão
do atendimento.
13 Dados retirados do Observatório do Plano Nacional de Educação, Metas do PNE (2015).
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Apesar de alardeada, ano após ano, a universalização do Ensino
Fundamental ainda não está concretizada, pois, estima-se que cerca de 460 mil
crianças de 6 a 14 anos permanecem fora da escola (dados de 2014). Dentre elas,
predominam majoritariamente as oriundas de famílias mais pobres, com renda per
capita de até ¼ de salário mínimo. Também estão nestas estatísticas as crianças
negras, indígenas e com deficiência. Em outras palavras, compreende um grupo de
crianças e adolescentes que pede políticas públicas específicas e diferenciadas.
Para cumprir a meta de conclusão do Ensino Fundamental na idade correta,
serão necessárias certas mudanças estruturais, sobretudo no que tange aos anos
finais. As políticas públicas terão que direcionar um ensino que contemple a
qualidade concomitante a entrada dos jovens na adolescência. Isso poderá garantir
menores índices de reprovação e baixa evasão escolar.
Estima-se que existem, no Brasil, aproximadamente 2,8 milhões de crianças e
jovens entre 4 e 17 anos que se encontram fora da escola. Destes,
aproximadamente 1,7 milhão compreendem jovens de 15 a 17 anos que deveriam
estar cursando o Ensino Médio. O desafio da universalização imposto pela Emenda
Constitucional nº 59, é fundamental para viabilizar estratégias de universalização da
educação básica. Vale destacar que, a EC nº modificou a redação do inciso I do
Art. 208, para deixar bem claro que o dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de ensino básico obrigatório e gratuito dos 4 aos 17
anos de idade; a redação anterior mencionava “ensino fundamental obrigatório e
gratuito” , o que levava a interpretações que afastavam do Estado o dever do
oferecimento do ensino médio gratuito, não obstante a imposição de “progressiva
universalização do ensino médio gratuito” que sempre constou do inciso II; agora
não pode haver mais controvérsias: educação básica é abrangente da educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio ; a meta é a sua efetiva
implementação, progressivamente, até o ano de 2016, nos termos do Plano
Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União (Art. da EC nº );
nesse sentido, a EC nº vai na linha da EC nº /2006, que transformara o FUNDEF
em FUNDEB, fixando prioridades para a manutenção e o desenvolvimento
da educação básica.
A relativa melhora das taxas de fluxo escolar no Ensino Fundamental faz
aumentar o número de matrículas do Ensino Médio, contudo, o país ainda está longe
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de alcançar patamares ideais, pois as altas taxas de evasão escolar ainda persistem
no Ensino Médio. Expandir o acesso ao Ensino Superior é um grande desafio no
sentido de aumentar a escolaridade da população. Para isso é necessário promover
a interiorização das instituições, melhorar a sua infraestrutura para que tenha o
aumento do número de vagas, e desenvolver dispositivos de inclusão de populações
de baixa renda são medidas cruciais que devem ser desenvolvidas para que a meta
seja cumprida.
Os números14 denotam a fragilidade das políticas públicas educacionais no
Brasil, e, tudo indica que, para as gerações anteriores, foi negado o acesso ao
sistema educacional. Hoje existe a percepção de um acesso mais amplo, porém
ainda cabe muitas medidas de inclusão e permanência para o sucesso educacional
dos indivíduos. Vamos destacar dois pontos: no Ensino Fundamental tem uma taxa
de matrícula na ordem de 97,5% para jovens entre 6 e 14 anos, e uma taxa de
conclusão de apenas 73,7% para os jovens de 16 anos, ou seja, apesar da elevada
taxa de matrícula, temos uma lacuna de 23,8% evasão de jovens que não
conseguem concluir essa etapa educacional. No Ensino Médio, temos uma taxa de
matrícula de 82,6% para jovens entre 15 e 17 anos, já os que concluem fica entre
61,4%, ou seja, temos uma evasão de aproximadamente 21,2% de jovens que não
conseguem concluir essa etapa da educação básica. Se somarmos a perda de
23,8% de não conclusão do Ensino Fundamental aos 21,2% daqueles que não
concluíram o Ensino Médio, teremos um dado alarmante número de 45% de
fracasso escolar, ou seja, de cada 100 jovens que iniciam a educação básica 45 não
irão concluir. Contudo, cabe ressaltar, que esse dado depende da região do país.
Especialmente nas Regiões Norte e Nordeste, essa problemática é mais visível.
Temos ainda uma outra informação alarmante, a título de exemplo, dos 55%
dos jovens que conseguem concluir a Educação Básica, somente uma pequena
parcela terá acesso ao ensino superior, entre 10 e 20%. Segundo o IPEA (Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas), houve um aumento na proporção de jovens
(18 a 24 anos), que declaram ter tido acesso ao ensino superior. Em 2000, esse
contingente era de apenas 9,1%, atingindo 18,71% em 2010. Sendo que a taxa de
frequência líquida nesta faixa etária, índice que abrange apenas os que

14Dados retirados do Observatório do Plano Nacional de Educação, Metas do PNE (2015).
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permanecem regularmente matriculados, ampliou-se mais timidamente, de 7,4%
para 14% no mesmo período.
A meta 12 do Plano Nacional de Educação é elevar a taxa bruta de matrícula
na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24
anos até 2024. Para tanto, esse aumento está concomitante com a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no setor público.
Expandir o acesso ao Ensino Superior é um grande desafio, bem como
aumentar a escolaridade média da população. Na última década a criação de
instituições de ensino, tais como os Institutos Federais, Universidades Tecnológicas,
dentre outras Universidades Federais foram mecanismos cruciais para promover a
interiorização das instituições técnicas e superiores que ofertam ensino de qualidade
à população.
Mesmo com a expansão de Instituições, é possível observar no Gráfico 2, que
ainda estamos longe da meta. Segundo dados da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2012 o Brasil contemplou 29,4% de taxa
bruta de matrícula no ensino superior, bem abaixo da média da OCDE. Nota-se a
Coreia do Sul, um dos países também considerado emergente como o Brasil,
contemplando aproximadamente 70% de sua população no ensino superior. Esse
fato extraordinário fez com que a Coreia do Sul saísse das constantes crises que
passou durante os anos 1970/80, e foi também crucial para o fortalecimento das
suas divisas.
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Gráfico 2: Taxa bruta de matrículas no ensino superior em países da OCDE e
Brasil.

Fonte: OCDE; INEP; IBGE, 2012.

Dessa forma, ainda é preciso percorrer, reconhecendo que os indicadores são
apenas um passo inicial no sentido de buscar por políticas públicas educacionais
que contemplem o acesso ao ensino superior. Devemos considerar o percentual da
população absoluta, bem como a área territorial dos países citados porque possuem
uma razoável diferença, então, ao analisar as políticas educacionais, devemos
resguardar e interpretar as devidas proporções. No Gráfico 3, segundo dados do
PNE, é possível verificar duas questões: uma, é dos jovens de 18 a 24 anos que
deveriam estar cursando o ensino superior, que avançou de 2012 de 29,4% para
34,2% em 2014, mas ainda não é o suficiente, sendo que devemos atingir 50% em
2024(taxa bruta de matrículas); a outra é o número de matrículas no ensino superior,
que em 2014 estava em 17,7% sendo que a meta para 2024 é de 33% (taxa líquida
de matrículas).
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Gráfico 3: Comparativo de matrículas por faixa etária na educação superior.

Fonte: Todos pela Educação, 2014 adaptado de IBGE/Pnad.

Pelos exemplos demonstrados, dos indicadores que tratam da educação
básica, do ensino médio, e do acesso ao ensino superior, ficam evidente que será
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preciso uma ação maior de políticas públicas educacionais que promovam um
diálogo amplo no intuído de buscar soluções para a conclusão da educação básica,
e, principalmente, o acesso e permanência no ensino superior. Para tanto, o
Governo Federal criou certas políticas públicas educacionais que apesar de algumas
contradições, em sua maioria privilegiando o setor privado em detrimento do público,
é uma tentativa, um início.
A maior problemática é disponibilizar vagas no ensino superior na rede
pública, destaca-se essa situação no gráfico abaixo 15:
Gráfico 4: Porcentagem de matrículas novas na rede pública em relação ao
total de matrículas novas na educação superior.

Fonte: Todos pela Educação, 2014 adaptado de MEC; Inep; DEED; Censo Superior.

Segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil, edição 2016, que é produzido
pela SEMESP (Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior), em 2014, no
Brasil, havia 1.708 Instituições Mantenedoras de Ensino Superior, sendo 1.506
15 Os gráficos foram retirados do Observatório do PNE, por isso, a que se considerar quando aparece a
mensagem ATUAL, pois considera o período do início do plano em 2014 e o período de aferição e atingimento
da meta que será em 2024.
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privadas e 202 públicas (e cada mantenedora pode possuir uma ou mais de uma
Instituição de Ensino Superior). Destas 67% são consideradas de pequeno porte
(com até 2 mil alunos).

Já o número de Instituições de Ensino Superior (IES)

mantidas no país esteve em constante ascensão nos últimos 14 anos, com um
crescimento total de 101%, sendo 106% nas IES privadas e 69% nas públicas. No
entanto, em 2014, o setor da educação de nível superior decresceu cerca de 1%
totalizando 2.368 instituições: 2.070 IES privadas e 298 públicas.
O Gráfico 5 ilustra a evolução do número de instituições de ensino superior da
rede pública e da rede privada no Brasil. Percebe-se que as instituições particulares
superam as da rede pública do país.
Gráfico 5: Instituições de Ensino Superior no Brasil.

Fonte: Sindata; SEMESP; Censo INEP, 2016.

Ainda segundo dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil (2016), vale
destacar que, em 2014, havia cerca de 7,8 milhões de alunos matriculados no
Ensino Superior Brasileiro. Destes, 6,5 milhões em cursos presenciais (83%) e 1,3
milhão em cursos EAD (17%), sendo que 75% das matrículas estão concentradas
na rede privada (5,9 milhões). De acordo com estudos realizados pelo SEMESP
(2016), a estimativa foi de uma redução de aproximadamente 3,6% no total de
matrículas em cursos na rede privada em 2015. Isso pode ser explicado pela
diminuição do número de contratos do FIES, programa oferecido pelo governo
federal e pela crise político-econômica dos últimos anos. Em 2016, o número total de
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matrículas no ensino superior deve se manter estável em relação a 2015.Apenas
nos cursos presenciais, em 2014, havia no país 4,7 milhões de alunos matriculados
na rede privada (72%) e 1,8 milhão na pública (28%), totalizando 6,5 milhões de
matrículas. No ano anterior, esse total era de 6,2 milhões de matrículas, das quais
pouco menos de 1,8 milhão na rede pública e 4,4 milhões na privada. Esses dados
representam um crescimento total de cerca de 5,3% entre 2013 e 2014, sendo 2,5%
na rede pública e 6,5%, na rede privada. No entanto, conforme projeções
desenvolvidas pelo SEMESP (2016), estima-se que a redução continuará no total de
matrículas em cursos presencias na rede privada nos próximos anos.
Destaca-se ainda, por essa publicação, do Mapa do Ensino Superior no Brasil
(2016), a questão da Educação à Distância entre as duas redes. Nas matrículas nos
cursos à distância, de 2009 a 2014, houve um crescimento de 60% - sendo um
aumento de 80% na rede privada e uma queda de 19% na pública. Segundo
projeções do SEMESP (2016), há uma tendência de crescimento em torno de 13,1%
para cursos EAD na rede privada, em 2015. Para 2016, o número total de matrículas
nos cursos EAD deve compreender um aumento de 9%. Já o número de
ingressantes (que iniciam o 1º ano) em cursos presenciais no Brasil sofreu um
aumento de 6,8%, (2,2 milhões em 2013 para 2,4 milhões em 2014).
No que se refere aos cursos a distância (EAD), o SEMESP (2016), indica que
o aumento de ingressantes chegou a 41% (728 mil contra 515 mil). Em 2014, o
número de concluintes em cursos presenciais (que finalizam o último ano de um
curso), no país, totalizou 841 mil alunos (615 mil na rede privada e 226 mil na
pública), número 0,8% maior que em 2013 quando registrou 834 mil concluintes. No
EAD, o número de concluintes chegou a 190 mil (174 mil na rede privada e 16 mil na
pública).
Devemos destacar ainda, o expressivo número de matrículas da rede privada
em detrimento da rede pública. Segundo o SEMESP (2016), O número de matrículas
em cursos presenciais nas IES públicas e privadas no Brasil aumentou de forma
expressiva nas últimas três décadas. De 2000 a 2014chegou a crescer 141%. Em
2014 havia cerca de 4,7 milhões de alunos em instituições privadas (72%) e 1,8
milhão de alunos matriculados nas IES da rede pública (28%), totalizando 6,5
milhões de matrículas. No ano anterior, esse total era de 6,2 milhões de matrículas,
das quais 1,8 milhão na rede pública e 4,4 milhões em IES privadas. Esses números
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representam um crescimento total de 5,3% entre 2013 e 2014, sendo 2,5% na rede
de ensino pública e 6,5% na privada.
O Gráfico 6 apresenta a evolução das matrículas no intervalo entre os anos
de 2000 e 2014, bem como uma comparação entre as matrículas da rede pública e
da rede privada no ensino superior, sempre numa razão proporcional que concebe
70% para a rede privada e 30% para a rede pública. Essa figura denota certa
importância no que tange as políticas públicas e como essas se conformam para o
direcionamento das verbas educacionais para o setor privado em detrimento do
público.
Gráfico 6: Matrícula em cursos presenciais no Brasil (em milhares).

Fonte: Sindata; SEMESP; Censo IBGE, 2016.

É interessante destacar, que o subtítulo do nosso segundo capítulo é Políticas
Públicas Educacionais Brasileiras de Acesso ao Ensino Superior. Ao considerarmos
os números tratados nesse capítulo e que ainda serão discutidos no FIES, PROUNI
e SISU, fica evidente que, apesar de todos os investimentos para a execução de
políticas públicas educacionais que promovam o acesso ao ensino superior, a rede
privada tem vantagem em relação a rede pública. Isso porque existe uma
necessidade de ampliar o diálogo para fortalecer a rede pública. Além do diálogo, é
preciso também combater o sucateamento do ensino público que se encontra
atualmente pressionado pelo setor privado, cujos representantes estão no
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congresso, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e em outras
entidades, com uma tendência para a política neoliberal. Por isso a necessidade de
cuidar para que as políticas públicas não sirvam apenas de fonte de recursos para a
rede privada, mas que se materializam em instrumentos de inclusão social, não
somente pela mobilidade social que irá promover na mudança das condições dos
indivíduos, mas também numa forma mais democrática, que se dá na distribuição
das vagas de acesso ao ensino superior.
Nesse sentido, cabe sinalizar a legitimidade da Mobilidade Escolar no sentido
de inclusão social e na democratização da rede pública de ensino, buscando o
fortalecimento dessa rede por meio de uma relação dialógica, especialmente por
parte da população que habita os municípios do Arranjo Populacional de Maringá.
Isso torna-se importante pelo fato de esses municípios não disporem de centros
educacionais superiores, a não ser poucas instituições privadas que contemplam o
Ensino à Distância- EAD. A Mobilidade Escolar, todavia, está concomitantemente
articulada às questões que tangem as políticas públicas, e pensar nessa totalidade é
visar uma sociedade em pleno exercício de sua cidadania e no mundo do trabalho.
Essa problemática não se remete apenas ao ensino superior, mas também no
ensino médio como apresenta os Gráficos 7 e 8. O Gráfico 7, por exemplo,
apresenta as matrículas no ensino médio, nas redes pública e privada. Percebe-se
que a grande maioria dos estudantes está matriculada no ensino público. Já o
Gráfico 8 menciona que a grande maioria dos estudantes do nível superior privado
estudaram o ensino médio em escolas públicas. Isso denota séria contradição no
âmbito escolar brasileiro, sobretudo no que tange o ensino público da educação
básica.
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Gráfico 7: Matrículas no Ensino Médio no Brasil

Fonte: Sindata; SEMESP, Censo INEP, 2016.

Segundo informações do SEMESP (2016), no Brasil, a maioria dos
estudantes do ensino médio está matriculada em escolas públicas (87%). De 2009 a
2015 o número de matrículas na rede pública apresentou queda de 4,6%. Eram 7,36
milhões de matrículas em 2009 e passou para 7,03 milhões em 2015. Na rede
privada, no mesmo período, as matrículas apresentaram crescimento de 7,8% (973
mil matrículas em 2009 para 1,05 milhão em 2015). De 2014 a 2015 houve queda de
2,7% no total de matrículas, que atingiu 8,07 milhões de alunos em 2015. Vale
destacar também que cerca de 1,8 milhão de alunos concluem o ensino médio por
ano.
Fica evidente como a equação se inverte entre as redes: na Educação
Básica, a maioria das matrículas está na rede pública, já no ensino superior, a
maioria das matrículas se encontra na rede privada. É na escolha e organização das
nossas políticas públicas que um setor fica em detrimento do outro, sendo que o
mais justo deveria ser o contrário, ou seja, as políticas públicas deveriam privilegiar
e contemplar a inclusão no ensino público. Os reflexos dessa contradição são
apresentados no Gráfico 8, cuja procedência do aluno no ensino superior privado é
oriunda, majoritariamente, do ensino médio público.
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Gráfico 8: Procedência do aluno no ensino superior privado no Brasil, 2013.

Fonte: Sindata; SEMESP, Censo INEP, 2016.

Segundo dados do SEMESP (2016), a procedência de alunos matriculados no
ensino superior privado continua predominantemente de alunos do ensino médio
público. Em 2013, 69,7% dos alunos ingressantes no ensino superior privado eram
egressos do ensino médio público e apenas 30,3% do ensino médio privado.
Destacamos na fala de Neves, Raizer e Fachinetto (2007):
A análise dos dados revela o cenário atual: a ampliação do acesso,
bem como a implantação de políticas de inclusão resultaram numa
expansão especialmente pelo sistema privado. Isto ensejou uma
situação controversa, uma vez que além do ensino ser pago,
favorecendo uma inclusão instável, a formação oferecida pelo
sistema privado é muito questionada por sua baixa qualidade (p.
125).

Apesar dessa questão entre a relação dos investimentos públicos no setor
privado, as políticas educacionais criadas pelo Governo Federal, especialmente da
década de 1990 em diante, são vistas como positivas enquanto instrumentos para
potencializar a plena cidadania, segundo Fenner, Paz e Camera (2014):
O Estado Democrático de Direito brasileiro tem como fundamento
promover políticas públicas para qualificar a igualdade. As políticas
públicas de acesso ao ensino superior têm se mostrado relevante
meio para efetivar a transformação do status quo do cidadão
brasileiro. Através de expressivo aumento no número de indivíduos
que acessam ao ensino superior por meio de mecanismos
propulsores de maior igualdade social, torna-se efetiva a ideia de
transformação do status quo do cidadão brasileiro em conformidade
com os preceitos do Estado Democrático de Direito. Assim, as
políticas públicas ou os programas implantados pelo Estado, que
possibilitam o acesso ao ensino superior no Brasil, por cidadãos
desprovidos de condições de arcar com as devidas despesas da
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graduação, potencializam a cidadania a partir da qualificação da
igualdade, assim concretizando os ideais do Estado Democrático de
Direito (p. 4).

Ao evidenciar a fala de Fenner, Paz e Camera (2014), reconhecemos a
importância das políticas públicas educacionais para a transformação da vida dos
indivíduos, especialmente no que tange a Mobilidade Escolar. Isso não nos isenta,
porém, de indicar a necessidade de uma discussão entre o investimento do dinheiro
público no setor privado.
Ao estudar certas políticas públicas educacionais, é necessário pontuar
algumas de maior expressão, que mais suscitaram o acesso ao ensino superior.
Dentre as mais importantes e que serão brevemente mencionadas a seguir, são: o
Fundo de Financiamento Estudantil- FIES, o Programa Universidade para TodosPROUNI, o Sistema de Seleção Unificada- SISU. Além desses programas, existem
também as questões acerca da evasão escolar, que consistem em tentativas de
estabelecer a importância dessas políticas públicas educacionais no processo de
acessibilidade e permanência no ensino superior.
Uma das políticas públicas que mais promoveram o acesso ao ensino
superior é o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que, segundo o Ministério da
Educação, consiste em um programa destinado à financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores privados na
forma da Lei 10.260/2001. Também, de acordo com a referida lei, podem recorrer ao
financiamento, os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham
avaliação positiva nos programas de avaliativos conduzidos pelo Ministério da
Educação.
Em 2010, o FIES16 passou a vigorar em um novo molde: a taxa de juros do
financiamento passou a ser de 3,4% ao ano, e o prazo de carência passou de 18
meses e o período de pagamento para 3 (três) vezes o período de duração regular
do curso mais 12 meses. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) tornou-se no agente operador do programa para contratos formalizados a
partir do ano de 2010. Para mais, o percentual de financiamento elevou-se para até

16Informações extraídas do SisFIES (2016).
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100% e as inscrições passaram a ser realizadas em fluxo contínuo, permitindo ao
estudante requerer o financiamento em qualquer época do ano.
A partir do segundo semestre de 2015, os financiamentos disponibilizados
pelo FIES passaram a introduzir taxas de juros de 6,5% ao ano, almejando
competências e sustentabilidade do programa, crucial para a continuidade enquanto
política pública educacional perene de inclusão social, além de democratizar o
ensino superior. O objetivo é de também desenvolver um realinhamento da taxa de
juros às condições existentes no cenário econômico e à precisão de ajuste fiscal.
De 2010 a 2014, o número de contratos firmados pelo FIES cresceu
aproximadamente 862%. Em 2010 foram 76 mil contratos e em 2014 esse número
passou para 732 mil., no entanto, com os trâmites do programa no final de 2014 no
que resultou nas restrições impostas a partir de 2015, estima-se uma queda de 60%
entre os anos de 2014/15. Os 732 mil contratos obtidos em 2014 reduziram-se para
287 mil em 2015, de acordo com o SisFIES (2016). Em 2016, há previsão de que o
número de contratos firmados fique próximo a 222 mil 17. O Gráfico 9 a seguir
demonstra a evolução desse processo:

17Em 2017, o Fundo de Financiamento Estudantil celebrou 170.905 novos contratos de financiamento de
cursos de graduação em universidades particulares brasileiras em 2017. O total, que representa a soma dos
contratos fechados no primeiro e no segundo semestres, é o mais baixo em seis anos, segundo dados obtidos
pelo junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O levantamento mostra ainda que
mais da metade dos contratos em fase de amortização estava com pelo menos um dia de atraso no pagamento
em fevereiro. A queda no total de contratos do Fies consolida o processo de mudanças e restrições pelo qual o
programa passou desde 2015, depois de cinco anos decrescimento vertiginoso no número de contratos. Nos
últimos oito anos, o Fies celebrou 2.419.748 contratos de financiamento, segundo os dados – 50,1% deles
apenas nos anos de 2013 e 2014. (Fonte: )
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Gráfico 9: Contratos firmados pelo Fies (milhares).

Fonte: Sindata; SEMESP; MEC, 2016.

Observando o Gráfico 9, parece que o FIES é uma política pública adequada,
que promove de fato a acessibilidade da população das camadas inferiores ao
ensino superior. No entanto, ao analisar políticas públicas educacionais anteriores,
às quais se transmutaram e adquiriram o formato que o FIES possui atualmente, é
preciso nos colocar em alerta sobre a via de recurso financeiro que o mesmo se
tornou para as instituições privadas e uma possível marginalização em relação a
educação superior pública.
Em pesquisa recente, publicada sobre o título de “Uma análise da destinação
dos recursos públicos, direta ou indiretamente, ao setor privado de ensino no Brasil”,
Pinto (2016) faz uma análise importante e demonstra como os recursos
educacionais podem favorecer a rede privada, gerando um ônus para a sociedade
brasileira a médio e longo prazo. Não estamos questionando o fator positivo das
vagas geradas pela rede privada, que de uma forma significativa tem impulsionado o
acesso ao ensino superior. O nosso questionamento, concordando com o autor
citado, é sobre a forma do financiamento, que permite uma contratação a longo
prazo e sem assegurar a garantia do retorno do dinheiro aos cofres públicos.
Ainda conforme Pinto (2016), a princípio, não se pode afirmar que um
programa de financiamento estudantil represente transferência de recursos públicos
para o setor privado. Afinal, trata-se de um empréstimo bancário que, espera-se,
será pago após a formatura nos termos do contrato assinado. Ele revela, que é

93

necessário fazer uma análise do FIES, que surgiu em 1999, no Governo Fernando
Henrique Cardoso, inicialmente por meio de Medida Provisória, e, posteriormente, foi
regulamentado na Lei nº 10.260/2001. O autor ressalta ainda, que existem motivos
que tornam essa análise imprescindível.
Em primeiro lugar porque há um subsídio significativo, ou seja, para
financiar o programa, o governo federal lança títulos se
comprometendo a pagar uma remuneração que é bem abaixo
daquela que será cobrada dos estudantes que firmarem contratos de
financiamento. Não é à toa que o já citado § 4º do art. 5º do PNE
considera como investimentos públicos em educação para efeito do
cumprimento da Meta 20 “os subsídios concedidos em programas de
financiamento estudantil” (PINTO, 2016, p. 147).

Pinto (2016) alerta ainda, mais grave que o subsídio embutido na diferença
entre as taxas de juros do programa é o histórico dos programas de financiamento
estudantil no Brasil. Tudo começou com o programa de Crédito Educativo, criado em
1975, na época da Ditadura Militar, cuja principal política consistia em atender a
demanda represada pela educação superior, e liberar a criação de instituições
privadas de ensino. Em 1992, no Governo Collor, também de cunho privatizante, o
programa se transformou no Programa de Crédito Educativo para Estudantes
Carentes (CREDUC). Ora, o FIES veio a substituir o CREDUC simplesmente porque
esse programa foi à falência.
Em 1997, último ano do programa, a inadimplência atingiu aproximadamente
83% de acordo com Pinto (2016) e, em 2005, ainda havia mais de 145 mil contratos
ativos no valor de R$ 2,5 bilhões, sendo que 55% dos contratos possuíam dívidas
acima de $ 10 mil. Para resolver as pendências do CREDUC, o governo federal
promoveu uma anistia que praticamente perdoava boa parte das dívidas dos
contratantes (MEC, 2005). Mais um destaque a ser considerado na fala do autor:
Ou seja, mais do que o subsídio embutido na taxa de juros, o grande
e provável fim do FIES será uma dívida impagável para seus milhões
de contratantes. Ocorre que essa hecatombe financeira de vários
bilhões de reais começará a produzir seus efeitos apenas daqui a
três ou quatro anos, quando os concluintes que ingressaram no
boom do FIES tiverem de acertar suas contas com a Caixa
Econômica Federal ou com o Banco do Brasil, os operadores do
sistema (PINTO, 2016, p. 147).
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Pinto (2016), revela que os contratos decuplicaram 18no período, atingindo, de
2009 a 2014, um total de 1,9 milhão de financiamentos, e os gastos em relação ao
PIB cresceram mais de 5 vezes, atingindo 12 bilhões, em 2014, o correspondente a
0,22% do PIB. Esse valor corresponde à metade de tudo o que foi gasto em
manutenção e desenvolvimento do ensino com o ensino superior federal. O total de
contratos corresponde a 35% da matrícula da rede privada de ensino superior e a
26% da matrícula total. Fernando Nogueira Costa, que participou do Conselho
Diretor da Caixa (2003-2007) e acompanhou toda a crise do CREDUC, aponta para
os riscos do atual modelo e faz um paralelo com a situação dos EUA, onde a crise
em virtude da inadimplência do sistema tem produzido graves efeitos econômicos e
sociais. O autor alerta também, que dados do Relatório de Gestão do FIES (MEC,
2015-B) indicam que, em 2014, o balanço patrimonial do fundo atingiu ativos de R$
33,8 bilhões. Para se ter uma ideia da prioridade que se deu ao programa, em 2013,
a sua execução atingiu 340% da previsão orçamentária. Vale destacar:
Por fim, a exemplo do que ocorre com o ProUni, o TCU tem cobrado
uma série de providências do MEC, que tem alegado como
justificativa para o seu não cumprimento a falta de disponibilização
de informações e de acesso ao sistema do FIES por parte da Caixa
Econômica Federal (MEC, 2051-B). Ou seja, já se constrói uma
justificativa de desresponsabilização para quando a bolha
especulativa do FIES estourar, o que todos sabem que ocorrerá
(PINTO, 2016, p. 148).

Verifica-se que o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), apesar de sua
ação positiva, proporcionando o acesso ao ensino superior, de certa forma corrigindo
uma lacuna geracional, demanda um acompanhamento rigoroso, pois da forma
como está organizado atualmente, estimula uma forma de inadimplência coletiva.
Para ilustrar as implicações que o FIES tem passado, exemplificamos a seguir
a discussão sobre a MP741/2016, que trata sobre a remuneração administrativa dos
bancos que era por conta da União:
MP (Medida Provisória) do FIES foi votada por comissão na terça-feira 19:

18 Multiplicaram-se por dez.
19 Fonte: Agência Senado (2016).
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A comissão mista que analisa a medida provisória de reestruturação
do pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pode
votar o relatório do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) na terça-feira
(8). Será a terceira tentativa de apreciar o texto — as duas últimas
reuniões foram canceladas por falta de quórum. A determina que a
remuneração administrativa dos bancos na concessão do Fies seja
paga pelas instituições privadas de ensino superior, e não mais pela
União. A remuneração, prevista na , é de 2% sobre o valor dos
encargos educacionais liberados. A proposta do governo federal é
aperfeiçoar o financiamento estudantil a partir de uma maior
participação das instituições de ensino beneficiadas. Antes da edição
da MP, os bancos eram remunerados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educacional (FNDE). A mudança passou a valer a
partir das inscrições e renovação semestral referentes ao segundo
semestre de 2016, entre 15 de julho e 1º de agosto. Após a análise
da comissão mista, a medida provisória segue para votação nos
Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Se a tramitação
não for concluída até o dia 11 de novembro, o texto perderá a
validade.
Foi sancionada nesta sexta-feira (2) a Lei () que transfere parte das
despesas do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, para as
faculdades particulares. A Medida Provisória () que determinou a
mudança tramitava desde julho no Congresso Nacional. Segundo o
relator da MP, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), a norma vai
proporcionar economia para o governo e ampliar o programa.
Com a conversão da medida em lei, o Ministério da Educação
economizou R$ 160 milhões neste ano. Para os próximos anos, a
economia anual prevista é de R$ 400 milhões. A pasta garantiu que
os estudantes beneficiados pelo programa não serão prejudicados,
pois as instituições estão proibidas de repassar às mensalidades os
custos operacionais do agente operador do financiamento — Banco
do Brasil ou Caixa Econômica Federal20.

A MP 741/2016, também conhecida como medida provisória do FIES é um
dispositivo legal que tenta amenizar o dano financeiro para União, cuja
responsabilidade é da rede privada de ensino superior. Destaca-se a exclusão do
sistema por aquelas instituições de ensino superior que não arcarem com essa
despesa, tentando repassá-la para os acadêmicos. No entanto, a tendência é que
nos próximos anos as IES privadas já se organizem com uma margem antecedente
e seja cobrado isso embutido nas matrículas. A previsão é que de uma forma ou de
outra os acadêmicos acabem pagando por essa despesa administrativa.
É importante destacar que, ao utilizar uma política pública, o compromisso e o
comprometimento do indivíduo muda. Num levantamento inédito do SEMESP
(2016), identificou-se que a taxa de evasão no 1º ano dos cursos presenciais de
20 Fonte: Portal Brasil (2016).
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graduação na rede privada é extremamente menor entre aqueles que possuem
contratos firmados por meio do FIES. Em 2014, período em que foi fechada a maior
quantidade de contratos (732 mil), essa taxa chegou a apenas 7,4% para alunos
com o FIES e 25,9% entre os que não possuíam o financiamento.
No Gráfico 10 temos dados do SEMESP (2016) que ilustra a evasão entre
acadêmicos que possuem ou não o FIES na rede privada. Como é feito o cálculo:
Tx 1 º Ano=

Q
QI

Tx 1º Ano = Taxa de evasão no curso no 1º Ano;
Q = Quantidade de alunos que ingressaram no ano X e trancaram, desvincularam ou
transferiram de curso dentro do 1º Ano;
QI = Total de alunos que ingressaram no ano X.
Gráfico 10: Taxa de evasão no 1°ano em curso de graduação presencial na
rede privada

Fonte: Sindata; SEMESP; Censo INEP, 2016.

Verifica-se uma taxa de evasão três vezes maior para quem não possui FIES
na rede privada. Vale destacar, que o compromisso financeiro assumido, terá um
peso maior atrelado ao compromisso acadêmico, até porque o processo documental
e os aditamentos são formas burocráticas necessárias que asseguram o
financiamento, como também levam o indivíduo a refletir sobre a sua escolha,
sabendo que haverá um prejuízo para a sociedade à qual está inserido, e no seu
caso, para si mesmo, sua família e até mesmo seu fiador. É preciso ressaltar ainda,
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que a evasão para as matrículas sem FIES, é porque o peso da parcela compromete
a renda das famílias, que num primeiro momento pela alegria e emoção de ter o filho
no ensino superior não enxerga a demanda financeira que comprometerá a renda
por um período longo, entre 4 e 5 anos.
O Programa Universidade para Todos – Prouni 21, tem como objetivo a
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. O
PROUNI foi criado pelo Governo Federal em 2004 e a sua institucionalização deu-se
em 2005 pela Lei Federal 11.096. Tal política pública educacional oferece, em
contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.
Direcionado aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede
particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima
de três salários mínimos, o Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e
impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são
selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem
conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com
melhores desempenhos acadêmicos. O Programa possui também ações conjuntas
de incentivo à permanência dos estudantes nas Instituições, como o Bolsa
Permanência e ainda o Fundo de Financiamento Estudantil – Fies, que possibilita ao
bolsista parcial financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa.
O Prouni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo
semestre de 2016, mais de 1,9 milhão de estudantes, sendo 70% com bolsas
integrais. O Programa Universidade para Todos, somado ao FIES, ao Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (Reuni), a Universidade Aberta do Brasil
(UAB) e a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica ampliam
significativamente o número de vagas na educação superior, contribuindo para um
maior acesso dos jovens à educação superior.
O Gráfico 11, demonstra a evolução entre o intervalo dos anos de 2006 e
2016, dados referentes ao acesso promovido pelo PROUNI:

21 Fonte: Portal ProUni (2016).
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Gráfico 11: Número de bolsas ofertadas no PROUNI.

Conforme informações do SEMESP (2016), em 10 anos, o Programa
Universidade para Todos (ProUni) teve um crescimento de 137% na oferta total de
bolsas. Já em 2016 o programa ofertou 329 mil bolsas (162,5 mil bolsas parciais e
166,5 mil integrais), número pouco menor que em 2015, quando foram oferecidas
329,1 mil bolsas (124,5 mil parciais e 204,6 mil integrais). Vale destacar ainda que
em 2014 foram registradas quase 441 mil matrículas no ProUni. No mesmo período
foram inscritos 162 mil ingressantes (que cursam o 1º ano da graduação) e 62 mil
alunos concluíram a graduação.
O Prouni utiliza da estratégia das renúncias fiscais, denominadas de gastos
tributários. Pinto (2016) explica que:
As renúncias fiscais acontecem quando o Estado abre mão do
recolhimento de parte dos tributos a que tem direito com o objetivo,
entre outros, de compensar gastos realizados pelos contribuintes
com serviços não atendidos pelo governo, ou para compensar ações
complementares às funções típicas de Estado desenvolvidas por
entidades civis, promover a equalização das rendas ou regiões, ou
ainda incentivar determinado setor da economia (p. 144).

No caso do Prouni, as pessoas físicas que possuem filhos na rede privada de
ensino têm direito a uma dedução no imposto de renda. Observando num primeiro
momento, parece um simples arranjo, mas quando se averigua com maior acuidade,
se as famílias não tivessem esse desconto, haveria uma pressão maior para que as
redes diminuíssem o valor das mensalidades, então, indiretamente há um repasse
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de verbas da União para a rede privada. Além disso, Pinto (2016), faz um alerta
sobre o tamanho da verba destinada com a renúncia fiscal, que acaba
indiretamente, beneficiando o setor privado de ensino.

Com relação às famílias, embora em geral seu valor seja
considerado muito baixo ante as mensalidades, e isso é correto, o
valor de R$ 3.375,83, para o ano-calendário de 2014, é superior aos
valores estimados para o Fundeb (anos iniciais) para todas as
unidades da federação, com exceção de Roraima, cujo valor previsto
era de R$ 3.927,16. Para São Paulo, o Estado mais rico da
federação, a previsão do fundo era de R$ 3.033,89. Em outras
palavras, o desconto dado a famílias de classe média em suas
anuidades escolares é superior ao que o Estado gasta por aluno no
principal instrumento de financiamento da educação básica, que é o
Fundeb (PINTO, 2016, p. 144).

Esse alerta demonstra que é mais difícil o cumprimento do que estabelece o
inciso I do art. 206 da Constituição Federal (1988): “igualdade de condições para
acesso e permanência na escola”. Ou seja, a rede pública está sendo preterida,
mesmo que de forma indireta, por investimentos na rede privada de ensino. Vale
lembrar ainda:
O ProUni se caracteriza por uma renúncia fiscal em que a instituição
privada de ensino superior deixa de recolher um conjunto de tributos
e, em troca oferece bolsas integrais, ou parciais, a estudantes
egressos do ensino médio da rede pública ou da rede privada, desde
que bolsistas integrais, com renda per capita familiar de até um
salário mínimo e meio para bolsas integrais e de até três salários
para bolsas parciais. Na verdade, ele se configura como um
programa de compra de vagas pelo governo federal na rede privada
lucrativa e, nesse sentido, também viola o art. 213 da CF, que só
permite a destinação de recursos públicos para instituições privadas
não lucrativas. O programa foi criado por meio da Lei nº 11.096/2005
e, sob o discurso da democratização do acesso, visava basicamente
atender à demanda do setor privado diante da ociosidade de vagas
do setor. É importante ter claro que, para o setor privado, trata-se de
um ótimo negócio, uma vez que, dada a ociosidade em boa parte dos
cursos, os alunos bolsistas implicam em custo praticamente nulo
para as instituições e agora essas vagas ociosas passam a ser
remuneradas (PINTO, 2016, p. 145).

Em 2012, o valor médio foi de R$ 4.170 (TCU, 2013). O fato é que o
programa apresentou uma enorme expansão, atingindo, um total superior a um
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milhão de bolsistas. No período de 2010 a 2013, foi oferecida uma média anual de
257 mil bolsas, embora apenas 177 mil tenham sido ocupadas. Pinto (2016), diz que
essa diferença, aliás, entre as bolsas ofertadas e preenchidas, gerou vários
questionamentos,

pois

as

instituições

recebiam

a

isenção

de

tributos,

independentemente de a vaga haver sido preenchida. Por orientação do Tribunal de
Contas da União (TCU), foi aprovada a Lei nº 12.431/2011 “determinando a que a
isenção fiscal devida a cada IES seja calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas ofertadas” (TCU, 2013, p. 8). Segundo o próprio TCU, a mudança na lei
implicou uma ampliação da receita da ordem de R$ 303,5 milhões em 2013.
Dessa forma, é questionável a classificação democrática a qual se apresenta
o Prouni. A questão não é se promove o acesso ou não, certamente o número de
pessoas beneficiadas é amplo, porém é a forma que se estabelece. O governo não
cria vagas na rede pública para atender a demanda de indivíduos na rede pública,
ao invés disso, compra essas vagas na rede privada, o que, mesmo de forma
indireta é uma transferência de recursos, o que infringe a Constituição Federal.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), é o sistema informatizado gerenciado
pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior
oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM. O processo seletivo do
SISU é realizado duas vezes ao ano, sempre no início do semestre letivo. A
inscrição é gratuita, em uma única etapa e é feita na internet. A cada edição, as
instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam
vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados os
candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas ofertadas. Para
participar do Sisu é necessário fazer o ENEM 22, que segundo consta no site do MEC,
o ENEM é hoje reconhecido como um procedimento de seleção nacional,
republicano e equânime. Em 201423, 6,2 milhões de estudantes fizeram o ENEM,
taxa 23% maior que do ano anterior.
As políticas públicas educacionais que tratamos FIES, PROUNI e Sisu,
possuem em sua essência a tentativa de estabelecer condições de acesso e
permanência no ensino superior. Como já vimos, no caso do FIES, é fato que os
22 Optamos por não utilizar as pesquisas sobre o ENEM, considerando que é uma política pública de
avaliação do ensino médio e nosso objeto de pesquisa está atrelado ao ensino superior.
23 A edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio () teve o menor número de inscrições confirmadas
desde 2013. Neste ano, o governo diz que ao menos 6,1 milhões de candidatos estavam aptos a realizarem as
provas. (Fonte: )
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alunos que possuem um compromisso financeiro atrelado a sua responsabilidade
acadêmica irão ter um índice de evasão bem menor comparado aqueles que não
possuem.
É sabido que os fatores que incidem sobre o motivo da evasão, são diversos,
inclusive ao tratar da Mobilidade Escolar, quando evidenciamos a questão da
localização geográfica da residência dos acadêmicos e a distância a ser percorrida
todos os dias para cursar o ensino superior, somada às questões financeiras,
solicitações do trabalho para aqueles indivíduos que estudam e trabalham, são
condições que influenciam diretamente no acesso e permanência.
A taxa de evasão é calculada com base nos alunos desistentes em relação ao
total de alunos matriculados. O cálculo24 da evasão é feito da seguinte forma:

Tx=

MT + DC + F
T

Tx = Taxa de Evasão Total;
MT = Matrículas Trancadas;
DC = Desvinculados do Curso;
F = Falecidos;
T = Total de Alunos.
No Gráfico a seguir temos uma ideia sobre a evasão no ensino superior, que
demonstra que a rede privada possui um índice de evasão superior a rede pública,
por volta de 9% no ensino presencial e 7% no EAD.

24 Fonte: SEMESP (2016)
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Gráfico 12: Evasão no ensino superior no Brasil, 2014.

Fonte: Sindata; SEMESP; Censo INEP, 2016.

De acordo com levantamentos do SEMESP (2016), em 2014, a taxa de
evasão dos cursos presenciais no país atingiu o índice de 27,9% na rede privada e
18,3% na pública. Nos cursos de Educação a Distância- EAD, no mesmo ano, o
índice chegou a 32,5% na rede privada e 26,8% na pública. Na rede privada,
todavia, a diferença entre as modalidades de ensino presencial e EAD ficou em
aproximadamente 4,6 pontos percentuais; já na rede pública o percentual foi maior
(8,5 pontos percentuais). Entre os cursos presenciais tecnológicos, em 2014, a taxa
de evasão foi maior, chegando a 37% na rede privada e 23,9% na pública. Em 2014,
a taxa de evasão dos cursos presenciais da rede privada no Brasil, para alunos com
até 24 anos atingiu o índice de 23,6%, inferior à dos alunos acima de 24 anos, que
ficou em 32,4%. Nos cursos EAD, no mesmo ano, o índice de evasão para alunos
de até 24 anos chegou a 32,6%, índice praticamente igual a taxa de evasão para
alunos acima de 24 anos, de 32,5%. Vale destacar que, diferentemente dos cursos
presenciais, a evasão nos cursos EAD não apresenta diferença significativa de
acordo com a idade.

De acordo com a reportagem do Correio Braziliense 25, de 31 de agosto de
2017, em 2016, 34.366 cursos de graduação foram ofertados em 2.407
instituições de educação superior no Brasil. As matrículas da rede particular de
25
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ensino superior caíram 0,2% entre 2015 e 2016. Já nas instituições públicas,
houve aumento de 1,9% no número de ingressantes. Os dados são do Censo da
Educação Superior de 2016, estudo feito pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A pesquisa revela que a
graduação teve mais de 8 milhões de estudantes no ano passado. A reportagem
questionou o Ministro da Educação Mendonça Filho sobre os motivos da
desaceleração no aumento de matrículas no ensino superior, que disse: "Sem
fazer um aprofundamento de estudos, há uma percepção clara de que a crise
econômica afeta a disposição de jovens de se matricular no ensino superior".
Segundo o dirigente da pasta, há uma pressão para que jovens contribuam para a
renda familiar, o que dificulta os planos de educação superior. "Além disso, a
redução da renda, com a recessão, também impacta as condições dessas mesmas
famílias de bancar um curso de ensino superior — seja numa faculdade privada seja
numa instituição pública, que vai exigir esforço financeiro da família para manter o
aluno lá." O ministro cita ainda que, para aumentar o número de matrículas no
ensino superior, é preciso elevar a quantidade de pessoas que concluem o ensino
médio (o que exigirá políticas públicas de médio e longo prazo). Por fim, Mendonça
Filho descartou que as mudanças no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)
tenham afetado a desaceleração no aumento das matrículas. "O censo diz respeito a
2016 e as mudanças no Fies foram introduzidas visando 2018, então não houve
qualquer impacto do novo Fies, que, acreditamos, possibilitará uma curva crescente
de acesso ao ensino superior. Maria Helena Castro, secretária-executiva do MEC,
emendou: "A grande desaceleração do Fies foi em 2015 que impactou 2016, por
essa razão estamos vendo essa tendência". Segundo ela, quando a gestão atual do
ministério assumiu, em maio do ano passado, havia um impasse com relação ao
Fies. "Não se sabia o que aconteceria e o MEC não tinha nem orçamento, mas nos
movimentos e o ministro conseguiu abrir o edital para o segundo semestre", lembra.
"Estamos carregando a queda que vem do segundo governo Dilma."
Segundo apurou a reportagem do Correio Braziliense 26 (2017), existem mais
de 140 mil vagas ociosas na rede federal de ensino. "Na rede particular, isso é
maior, mas lá é diferente, pois, quando não tem demanda, a vaga não é aberta.
26
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Precisamos ter mais políticas de ocupação dessas vagas, não faz sentido ter vaga
ociosa e não ocupada nas universidades federais. Além desse problema, ainda
existe a evasão, que precisa ser enfrentada", comenta Maria Helena Castro. De
acordo com ela, o aumento da oferta de cursos noturnos em universidades públicas
é uma necessidade gritante para permitir que pessoas casadas, com filhos ou que
trabalham tenham acesso ao ensino superior. A taxa de evasão dos cursos
superiores públicos no país é considerada alta. "É um grande desperdício de
recursos", lamenta Maria Inês Fini.
Essa mesma reportagem do Correio Braziliense (2017), destaca ainda a fala
do diretor do INEP, Carlos Eduardo Moreno: "Em todos os países, quem tem ensino
superior ganha mais do que quem tem ensino médio, que contribui pouco para o
ganho de renda da população", observa o diretor de Estatísticas Educacionais do
Inep, Carlos Eduardo Moreno. Ante a isso, ele ressalta que é um desafio expandir a
formação superior no Brasil, pois boa parte da população não chega ao ensino
médio.
Moreno chama a atenção para os vestibulares ou processos seletivos. "A
quantidade de vagas oferecidas, cerca de 10 milhões, é maior que o número de
alunos (cerca de 8 milhões). Das chances oferecidas, 6 milhões são em cursos
presenciais e 4 milhões em cursos a distância. Do total, 9,9 milhões são ofertadas
na rede particular", comenta.
"Das 453 mil vagas oferecidas na rede federal, 114 mil são vagas
remanescentes (eventualmente ocupadas em processos anteriores e que foram
liberadas por motivos como morte do aluno ou jubilamento)", observa. "Dos 6
milhões de alunos na rede particular, 2,7 milhões ou 45% têm algum financiamento
ou bolsa", afirma Moreno. Ele comenta que as universidades são 8% das instituições
e detém mais de 50% dos alunos. As faculdades são 83% das instituições e detém
pouco mais de 26% dos alunos, ou seja, são pequenas instituições 27.
Portanto, por mais que as políticas públicas estudadas nesse capítulo têm
como objetivo a inclusão e a democratização do ensino superior no país, percebe-se
que os direcionamentos contemplam mais as instituições privadas do que as
públicas. Isso se deve pelo fato de as nossas políticas públicas terem um viés ao
27
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modelo neoliberal de organização social. Tais políticas apresentadas, e o
fortalecimento das instituições particulares em detrimento das públicas, são reflexos
do modelo neoliberal, cujo país está inserido.
Outro ponto em que podemos ressaltar é a questão da evasão escolar. Existe
uma considerável evasão no ensino superior no Brasil e isso denota certas
fragilidades no que tange as políticas públicas. Determinadas fragilidades dizem
respeito à mobilidade. Quando há políticas de transporte público e ações de
Mobilidade Escolar em determinados municípios, a educação superior torna-se
atraente. Quando não há, o ensino superior, sobretudo em outra localidade, vai se
tornando desinteressante e isso acaba alimentando as estatísticas que compõem os
dados da evasão escolar. Por isso ressaltamos mais uma vez nesse trabalho, que o
estudo acerca da Mobilidade Escolar é legitimado e tornou-se uma realidade no
país, pois muitos jovens e adultos buscam ensino superior em municípios diferentes
de suas origens.
A pendularidade se dá, entretanto, não somente ao trabalho, mas também às
escolas e às instituições de ensino superior. Pensar na Mobilidade Escolar é
desenvolver um olhar crítico sobre as políticas públicas que tem direcionado a
educação brasileira, pois elas são estímulos para o crescimento e desenvolvimento
econômico que o país almeja.
Concomitante a esses incentivos à educação superior, encontra-se, no âmbito
do Relatório do 1°Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE biênio 2014/16, a Meta
12. A Meta 12 consiste em alentar subsídios visando a elevação da taxa bruta de
matrícula no ensino superior para 50%, e a taxa líquida, que concebe a população
entre 18 e 24 anos, expandir para 33%. Além disso, a Meta 12 busca assegurar
também a qualidade e oferta e expansão de aproximadamente 40% das novas
matrículas na esfera pública de ensino, até 2024 (DIRED, 2016).
A Meta 12 é importante para buscar respostas às desigualdades regionais
que prevalecem em nosso país. Os estudos e os monitoramentos realizados pelo
relatório (DIRED, 12) em que se encontra a Meta 12 são desenvolvidos levando-se
em consideração a realidade do Brasil, e também se considerando as grandes
Regiões Geográficas. Se analisarmos a realidade brasileira, como já foi ressaltado
anteriormente, percebe-se que a maioria das matrículas brutas no ensino superior
estão nas IES privadas (Gráfico13), totalizando 24,7% de um total de 32,1% da
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população que realiza curso superior, no ano de 2014. No ensino público estão
apenas 7,5%, registrados em 2014. Por isso a necessidade de se expandir a oferta e
a qualidade da esfera pública do Brasil. Tais informações estão em consonância com
os dados do Gráfico 13, em que aponta os números totais das matrículas no Brasil
entre as esferas pública e privada.
Gráfico 13: Taxa bruta de matrículas (em %) na graduação, por rede de ensino
no Brasil- 2004/2014.

Fonte: DIRED, 2016.
Pode-se observar no Gráfico anterior que a partir de 2005 e posteriormente
em 2011 foram os anos em que obteve maiores impulsos e aumentos das matrículas
nas IES privadas, e a rede pública ficou estagnada até 2009, depois deu um salto
modesto de 5,9% para 7,5% das matrículas. Esse fenômeno denota que as políticas
públicas citadas anteriormente contemplaram-se majoritariamente a rede particular
de ensino. Criou-se, contudo, agentes públicos e privados no tocante às ações
políticas em benefício dessa rede em nosso país, em detrimento da esfera pública.
Além dessa preocupação, há outras questões que são abordadas pela Meta
12, que referem-se à questão da taxa bruta de matrícula por localização de
residência, rural e urbana, e taxas líquidas considerando o gênero (masculino e
feminino), e por questão étnica (brancos e negros). Tais informações estão
ressaltadas nos Gráficos 14, 15 e 1628.

28 Os dados tratam do período entre 2004 e 2014, recorte temporal utilizado pelo Plano Nacional de Educação,
para a elaboração de metas e estratégias que deverão ser cumpridas até 2024.
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Gráfico 14: Taxa bruta de matrícula por localização de residência, rural-urbana,
a nível Brasil- 2004/2014.

Fonte: DIRED, 2016.

Gráfico 15: Taxa líquida de escolarização na graduação por gênero, Brasil2004/2014.

Fonte: DIRED, 2016.
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Gráfico 16: Taxa líquida de escolarização na graduação por grupos étnicos
negros e brancos, Brasil- 2004/2014.

Fonte: DIRED, 2016.
As informações anteriores denotam certa realidade brasileira, no que tange a
estratificação educacional no acesso por gênero e por grupo étnico. Percebe-se que
o gênero feminino possui uma relativa vantagem em relação ao gênero masculino no
acesso à educação superior, e a discrepância entre os grupos étnicos negros e
brancos é bastante expressiva, como apresenta o Gráfico 16. Enquanto que 30,6%
dos brancos da faixa etária entre 18 e 24 tiveram acesso ao ensino superior, os
negros dessa mesma faixa etária apenas 14% ingressaram a graduação superior no
ano de 201429.
Concomitante a essa questão, tem-se a disparidade também no que tange a
localização da residência, como está salientado no Gráfico 14. No ano de 2014 30, a
oferta de educação superior por habitante das áreas urbanas era cerca de três
vezes superior à das áreas rurais. Essas desigualdades são resultado da realidade
pela qual o país passa em pleno século XXI. Pensar a Mobilidade Escolar é preciso
considerar essas e dentre outras questões, pois como será afirmado nesta tese,
essa subordem de mobilidade é resultante das relações sociais, por isso a
importância de se contemplar a questão de gênero, étnica, e também o local de
29 Os dados tratam do período entre 2004 e 2014, recorte temporal utilizado pelo Plano Nacional de Educação,
para a elaboração de metas e estratégias que deverão ser cumpridas até 2024.
30 Os dados tratam do período entre 2004 e 2014, recorte temporal utilizado pelo Plano Nacional de Educação,
para a elaboração de metas e estratégias que deverão ser cumpridas até 2024.
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residência, pois é, diante dessas adversidades que pode-se desenvolver políticas
públicas educacionais efetivas e consistentes no combate à erradicação do
analfabetismo, dos privilégios aos agentes das instituições privadas, além de permitir
a inclusão de certa parcela da sociedade que se encontra excluída do acesso ao
nível superior de qualidade, requisitos importantes para o desenvolvimento
socioeconômico pleno do nosso país.
No Capítulo seguinte teremos determinados estudos que permitem novos
olhares sobre a empiria dessa pesquisa, que é o Arranjo Populacional de Maringá.
Cabe lembrar que as variáveis estudadas bem como as apresentações dos
resultados do trabalho de campo têm a ver com a realidade dos municípios que
constituem o Aglomerado, marcado pelo detrimento educacional, especialmente no
que remete ao ensino superior de qualidade. As informações bem como os
incentivos são estímulos a Mobilidade Escolar, e estão concomitantemente
articulados à realidade brasileira, cuja parcela significante da população busca
outras localidades para findarem seus estudos de nível superior.
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CAPÍTULO 3

PERFIL DOS ESTUDANTES QUE PRATICAM A MOBILIDADE ESCOLAR NO
ARRANJO POPULACIONAL DE MARINGÁ

O ato de educar consiste em uma mediação entre o professor, que detém
certos saberes, e alunos, que também dispõem de conteúdo e conceitos já
elaborados conforme a sua experiência de vida. Na interação docente- discente,
este não é um sujeito passivo em que os professores tão somente transferem
conteúdo. Como aponta Libâneo (1990), os discentes são sujeitos ativos no
processo educacional. Sendo ativos no âmbito escolar, cabe afirmar também que os
discentes são ativos no processo que desencadeia a Mobilidade Escolar. Essa
iniciativa é o combustível que direcionará a Mobilidade Escolar como fruto das
relações sociais. Isso pelo fato de os estudantes disporem de determinadas atitudes
e valores, experiências, força de vontade, dentre outros, que os conduzem a migrar
em busca de formação escolar. Tais atitudes podem ser verificadas por meio da
caracterização e do perfil social dos discentes entrevistados nesta pesquisa, que
usam a mobilidade física na perspectiva de uma melhor qualidade de vida no futuro.
Nesta perspectiva, é importante problematizar a organização socioespacial da
instituição escolar dos municípios periféricos do Aglomerado Urbano de Maringá,
que não tem conseguido responder às demandas dos sujeitos que a compõem.
Torna-se, para tanto, necessário trazer para o debate os princípios e as práticas de
um processo de inclusão social, sobretudo que garanta o acesso e contemplem a
diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente
excluídos da sociedade brasileira. Tais princípios referem-se as

questões

de

classe, gênero, raça, etnia, geracional, dentre outras fundamentadas por categorias
que se entrelaçam na vida social: pobres, mulheres, afrodescendentes, indígenas,
pessoas portadoras de necessidades especiais,

população do campo, sujeitos

albergados, população em situação de rua, em privação de liberdade, enfim, todos
que remetem a diversidade

social que marca a sociedade brasileira, e que

começam a ser contemplados pelas políticas públicas.
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No que tange a presente pesquisa, é válido mencionar que, para que se
conquiste a inclusão social, a Mobilidade Escolar necessita fundamentar-se na
perspectiva da ética e dos valores da liberdade, na justiça social, na solidariedade,
na diversidade e pluralidade, na sustentabilidade, tendo como finalidade o pleno
desenvolvimento de seus sujeitos, contemplando o âmbito individual e social de
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a
transformação socioespacial. A Mobilidade Escolar fundamentada nessas premissas
encaminha-se ao encontro de Morin (2000), que concebe um ensino e uma
educação planetária em que situa o educador e os educandos no mundo e com o
mundo, compromissados com a interdisciplinaridade e com o bem-estar do planeta
às presentes e futuras gerações.
Nesta perspectiva, cabe frisar a importância do Projeto Político Pedagógico
das Instituições de Ensino maringaenses que recebem estudantes de outros
municípios, contemplar a Mobilidade Escolar uma vez que ela, nos últimos anos,
tornou-se importante para o crescimento e desenvolvimento de instituições,
sobretudo de ensino superior, além de fomentar o consumo e a produção do espaço
na cidade de Maringá. Para tanto, é necessário que se produza um diagnóstico da
realidade concreta dos estudantes no processo educativo, contextualizando o
espaço e o tempo.
É sabido que as questões e a problemática que norteiam o âmbito escolar
não se esgotam nessa pesquisa. No entanto, entende-se que as questões trazidas
para este capítulo referente a caracterização social e os subsídios que incentivam
esses sujeitos a migrarem, contemplam os objetivos desse trabalho, que é investigar
a Mobilidade Escolar do Arranjo Populacional de Maringá.

2.1.

Perfil dos Estudantes
Como foi ressaltado na metodologia dessa pesquisa, nesse primeiro momento

serão enfatizadas as questões preliminares, que concebem as informações
pessoais, tais como o gênero, a idade, o estado civil, a renda e a escolaridade dos
pais. Este procedimento é importante, pois, por meio dessas informações, é possível
identificar o perfil dos sujeitos que praticam a Mobilidade Escolar, bem como verificar
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a possibilidade de uma mobilidade geracional no que diz respeito aos estudos
escolares de âmbito familiar. São informações plausíveis, bastante utilizadas em
estudos clássicos de Geografia da População, como por exemplo, Beaujeu-Garnier
(1971) e Trewartha (1974), dentre outros estudos populacionais tais como Petersen
(1965), e Beshers (1967), e em outros mais recentes como Valentei (1987), Scalon
(1999) e Póvoa Neto (1997).
O gênero tratado nessa pesquisa direcionou-se no feminino e masculino. No
entanto é válido ressaltar que outras identificações, a exemplo dos homoafetivos,
são importantes para os estudos populacionais, especialmente ao tratar da questão
de gênero. Sendo assim, da realidade estudada, ou seja, de 249 questionários,
obteve-se um percentual de 68,3 % de respostas do gênero feminino e apenas
31,7% do gênero masculino, isto é, 170 e 79 indivíduos respectivamente (Gráfico
17). Isso representa de certa forma a realidade do número de sujeitos que cursam o
ensino superior, sendo que, o número de mulheres supera o número de homens nas
matrículas do ensino superior. 31 Segundo dados do Portal Brasil (2015), no último
ano do decênio, do total aproximado de 6 milhões de matrículas, 3,4 milhões foram
de mulheres, contra 2,7 milhões do sexo oposto.
Em relação a idade do perfil dos entrevistados, conforme a Tabela 4, o maior
índice ficou entre os que estão atualmente na faixa etária entre os 18 e 20 anos,
sendo 37,8% deles, e entre 21 a 24, concebendo 44,20%. Se juntar as duas
variáveis, tem-se 82% do total dos entrevistados, isto é, 204 estudantes. Isso denota
que os sujeitos que buscam a Mobilidade Escolar dizem respeito àqueles jovens
adultos que estão adentrando na faixa etária produtiva, como estima o IBGE (2010).
Já a faixa etária entre os 25 a 28 anos de idade a porcentagem ficou de 6,4%, ou
seja, 16 indivíduos apenas do universo pesquisado, e os sujeitos maiores de 28
anos contemplam 13 estudantes, concebendo apenas 5,2% da amostragem. As
31A força da mulher está presente nas universidades brasileiras. Segundo dados do Inep (2015), o
número de mulheres que ingressam no ensino superior supera o de homens. O percentual médio de
ingresso de alunas até 2013 foi de 55% do total em cursos de graduação presenciais. Se o recorte for
feito por concluintes, o índice sobe para 60%. No último ano do decênio, do total aproximado de 6
milhões de matrículas, 3,4 milhões foram de mulheres, contra 2,7 milhões do sexo oposto. Na
conclusão dos estudos, 491 mil alunas formaram-se, enquanto 338 mil homens terminaram seus
cursos em 2013. Essa forte presença feminina está mais atrelada aos cursos de humanas. No ano de
2011, por exemplo, 64% dos bolsistas do CNPq na área de ciências exatas e da terra eram homens;
em engenharia e computação, 66%.
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informações contidas na Tabela 5 evidenciam a relação com a meta 12 do PNE, da
Educação Superior, ou seja, em elevar a taxa bruta de matrícula na Educação
Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos.
Tabela 4: Idade dos entrevistados por quantidade citada e frequência .
Idade

Nb. Cit

Fréq

Não Responderam
2
0,80%
Menor de 18
14
5,60%
de 18 a 20
94
37,80%
de 21 a 24
110
44,20%
de 25 a 28
16
6,40%
maior que 28
13
5,20%
Total
249
100%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.

Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

Percebe-se, então, que o Programa Nacional da Educação (PNE), refletiu na
Mobilidade Escolar do Aglomerado Urbano de Maringá, sendo os estudantes dessa
faixa etária os que mais buscam formação escolar por meio da mobilidade. Isso
expressa também a problemática por que passam as cidades do entorno de Maringá
no que diz respeito à educação escolar, seja ela de nível médio ou superior.
Historicamente nas pequenas cidades do Paraná, os jovens adultos são os mais
propícios a migrar, seja para a busca de empregos, ou de formação escolar
(ENDLICH, 2009). Cabe lembrar que muitos desses jovens que migram em busca
de emprego acabam não retornando para as suas respectivas cidades,
intensificando com isso o processo de esvaziamento populacional dessas cidades
periféricas, demograficamente pequenas.
Do universo de 249 entrevistas, de acordo com o Gráfico 18, 218 indivíduos
se declararam solteiros, o que corresponde a 87,6% do total, 29 indivíduos se
declararam casados, o que corresponde a 11,6% do total e apenas duas pessoas se
declararam divorciados, o que corresponde a 0,8% do total. Esse dado é
interessante, pois denota, segundo os entrevistados, a dificuldade que possuem
para acessar o ensino superior após a formação de uma família, o que demanda
muitas responsabilidades, principalmente financeira, o que pode gerar um

114

impedimento para assumir um compromisso com parcelas de financiamento para o
estudo ou relacionadas as despesas do deslocamento.
As informações apresentadas no Gráfico 17 vão ao encontro de estudos
populacionais clássicos. Tanto Beaujeu-Garnier (1971) quanto Petersen (1965) e
Beshers (1967) ressaltam em seus estudos que os jovens solteiros são os mais
propícios a migrarem. Sobre essa questão, aponta Petersen (1965) que um dos
motivos de os jovens solteiros predominarem nos processos migratórios é o fato de
eles serem mais hábeis e de se adequarem mais facilmente às mudanças do
mercado de trabalho, além de se adaptarem ao meio físico e social de certos
lugares.
A Mobilidade Escolar como sendo resultado das relações sociais, também se
enquadra nos processos migratórios, em que os sujeitos que a pratica, possuem
determinadas características sociais próprias que por sua vez acabam estimulando a
sair de sua cidade, em busca de formação escolar na cidade de Maringá. Tais
estímulos são facilmente perceptíveis na população jovem adulto, especialmente da
faixa etária entre 18 e 24 anos. As mudanças constantes desencadeadas pelo meio
técnico-científico-informacional têm refletido no mercado de trabalho além de
transformar a educação em um consumo promissor para a adequação e às
mudanças, possibilitando melhores empregos e relativa mobilidade social.
Gráfico 17: Estado civil dos entrevistados, por quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.
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As mudanças constantes desencadeadas pelo meio técnico-científicoinformacional têm refletido no mercado de trabalho além de transformar a educação
em um consumo promissor para a adequação e às mudanças, possibilitando
melhores empregos e relativa mobilidade social. São estímulos cada vez mais
enraizados na população jovem, que busca na educação e em empregos melhores
remunerados a perspectiva de um dia pode formar uma família.
Sobre a renda familiar, conforme a Tabela 5, do universo de 249
entrevistados, 80 famílias possuem uma renda entre 2 e 3 salários mínimos, o que
corresponde a 32,1 % dos indivíduos entrevistados; 63 famílias ou 25,3% dos
indivíduos possuem de 3 a 4 salários e 57 famílias ou 22,9% dos indivíduos
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos. Isso demonstra a importância do auxílio
do transporte, pois o impacto de R$ 200,00 a R$ 300,00 que é gasto em média
mensalmente com o deslocamento pode gerar um ônus para a renda familiar do
indivíduo e provocar a evasão ou abandono do ensino superior, que conforme
demonstramos no Capítulo 2, está em torno de 27,9% na rede privada e 18,3% na
pública. Esses auxílios são importantes, especialmente ao se tratar dos estudantes
cujo chefe da família encontra-se desempregado, fato ressaltado por 10
entrevistados, o que concebe 4,0 % da pesquisa de campo.
Tabela 5: Renda Familiar, quantidade citada e frequência.
Renda Familiar

Nb. Cit.

Fréq.

Não responderam
8
3,20%
desempregado
10
4,00%
de 1 a 2 salários mínimos
57
23,00%
de 2 a 3 salários mínimos
80
32,10%
de 3 a 4 salários mínimos
63
25,30%
de 4 a 5 salários mínimos
17
6,80%
de 5 a 6 salários mínimos
9
3,60%
de 6 a 7 salários mínimos
3
1,20%
acima de 7 salários mínimos
2
0,80%
Total
249
100,00%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

O salário mínimo, no ano de 2015 quando se iniciaram os levantamentos de
campo, estava em torno de R$ 788,00 conforme o Instituto de Pesquisa Econômica
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Aplicada (IPEA) e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE). No ano de 2017 o salário mínimo esteve em
aproximadamente R$ 937,00 de acordo com os mesmos órgãos de pesquisa.
Percebe-se, no entanto, que no período em que se iniciou o trabalho de campo, dois
salários mínimos equivaliam a aproximadamente R$ 1.576,00. Esse valor,
juntamente com o salário de R$ 788,00, compreendiam a renda familiar de mais ou
menos 23% dos entrevistados e, se por ventura esses estudantes tivessem que
arcar com o custeio do transporte, este estaria num valor entre 19% a 38% da renda
familiar. Por isso foi afirmado no Capítulo 2 a importância das políticas públicas
socioeducacionais ao se estudar a Mobilidade Escolar. Tais políticas tornam-se como
uma espécie de combustível que estimulam o deslocamento dos estudantes do
Arranjo Populacional Urbano de Maringá.
Além de ser um incentivo, essa política dos transportes refletirá no futuro uma
certa mobilidade intergeracional no âmbito familiar desses indivíduos, como poderá
ser observado no próximo item. A grande maioria dos pais dos sujeitos entrevistados
possui apenas o Ensino Fundamental e Médio. Esse fato denota a falta de incentivo
e estímulos em décadas passadas no setor público dos municípios que
compreendem o Arranjo Populacional de Maringá.
O grau de escolaridade dos pais, como apresentado na Tabela 6, chama
atenção, pois ele demonstra a questão da oferta de oportunidades entre uma
geração e outra, o grau de instrução dos pais poderá gerar maior ou menor
possibilidades de acesso ao ensino superior. Nos anexos, na página 170, pode-se
visualizar a foto com a entrevista da aluna de medicina veterinária, que será a
primeira de sua família a superar as dificuldades financeiras e distância para cursar
o ensino superior, ou seja, será a primeira geração a cursar o ensino superior. Sendo
que do universo investigado, de 249 indivíduos, 114 pais possuem ensino médio, o
que corresponde a 45,8%, enquanto que 60 pais possuem o ensino fundamental
séries finais, o que corresponde a 24,1%. Já 31 pais, conforme a Tabela 6, possuem
o ensino fundamental séries iniciais, correspondendo a 12,4% do universo
investigado. Com o ensino superior, temos apenas 30 pais, o que corresponde a
12% e com Pós-Graduação 6 pais, o que concebe a 2,4%. Isso evidencia que
estamos passando por uma geração que representa uma divisor de águas nas
políticas públicas educacionais, vencendo as adversidades de renda e localização
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geográfica. Esse fato denota que a maioria dos indivíduos estão mudando o seu
histórico familiar, ou seja, estudando, construindo uma nova oportunidade,
justamente aquela relacionada a Mobilidade Escolar. Isso envolve diretamente a
possibilidade de romper com a dialética perversa do capital, que na região em
questão tem concentrado os principais serviços públicos no município polo- Maringá
(COSTA, 2016), além de buscar alternativas de erradicar as contradições
socioespaciais e educacionais, bastante expressivas nas cidades demograficamente
pequenas do Arranjo Populacional de Maringá.
Tabela 6: Grau de escolaridade dos pais, quantidade citada e frequência.
Grau de escolaridade dos pais

Nb. Cit.

Freq.

Não responderam
8
3,20%
Ensino Fundamental, séries iniciais
31
12,40%
Ensino Fundamental, séries finais
60
24%
Ensino Médio
114
46%
Ensino Superior
30
12%
Pós-Graduação
6
2,40%
Total
249
100%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

2.2.

Dados sobre o Ensino Superior dos entrevistados

O Eixo 2, conforme os procedimentos metodológicos, representa a segunda
etapa dos questionários aplicados aos indivíduos que praticam a Mobilidade Escolar
no Aglomerado Urbano de Maringá. Essa etapa consistiu em investigar informações
pertinentes acerca da educação superior, levando-se em consideração o tipo de IES,
a identificação da IES e o período de estudo. Tais informações são pertinentes, pois
elas indicam o destino da Mobilidade Escolar. Todo fluxo populacional, seja ele de
micro ou macromobilidade física como foi tecido no Capítulo 1, consiste no lugar de
origem e chegada. No caso dessa pesquisa, os estudantes entrevistados saem de
municípios do Arranjo Populacional de Maringá com destino às Instituições de
Ensino Superior.
Do universo de 249 entrevistados, de acordo com o Gráfico 18, 142 são da
rede pública, 106 da rede privada e apenas uma pessoa não respondeu. Conforme
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evidenciamos no Capítulo 2, em 2014 havia cerca de 4,7 milhões de alunos em
instituições privadas no Brasil (72%) e 1,8 milhão de alunos matriculados nas
Instituições de Ensino Superior (IES) da rede pública (28%), totalizando 6,5 milhões
de

matrículas. A pesquisa

de

campo

deste

trabalho

identificou-se

que

aproximadamente 57% de indivíduos estão na rede pública e 42,6% estão na rede
privada. Isso denota a Importância da Universidade Estadual de Maringá para com o
desenvolvimento educacional dos municípios que compreendem o Aglomerado
Urbano de Maringá, visto que ela é a única IES pública dessa localidade de estudo.
Gráfico 18: Tipo de Instituição.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.

É preciso ressaltar que não houve um direcionamento para que houvesse
essa divisão. No entanto, pela atratividade da educação pública, acreditamos que
dessa forma também fica mais fácil elucidar o contexto global da Mobilidade Escolar,
principalmente porque a maior IES no município de Maringá é a Universidade
Estadual de Maringá e ela atrai um grande número de alunos dos municípios do seu
entorno, justamente pela gratuidade do ensino e as dificuldades de renda dos
entrevistados.
Como foi explanado no item anterior, a maior IES pública do município de
Maringá é a UEM32, sendo que absorve um número maior de alunos que as outras
32Universidade Estadual de Maringá está localizada no Noroeste do Paraná, região com mais de dois
milhões de habitantes. Está organizada nos campi de Maringá, Umuarama, Cianorte, Goioerê,
Diamante do Norte e Cidade Gaúcha, além da Fazenda Experimental de Iguatemi, da Base Avançada
de Pesquisa em Porto Rico e do Centro de Pesquisa em Piscicultura em Floriano. Foi criada em
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instituições. A instituição oferece 52 cursos de graduação, 93 de especialização, 28
de mestrado e 12 de doutorado. Em nossa pesquisa isso também se corroborou,
pois, do universo de 249 entrevistados, 142 indivíduos estudam na Universidade
Estadual de Maringá, o que corresponde a 57% do universo investigado. Já no que
tange ao Centro de Ensino Superior de Maringá (UniCesumar 33), considerada a
maior IES privada do município de Maringá, 83 estudantes afirmaram estudar nessa
instituição, correspondendo a 33,4% da amostragem de campo. Da Faculdade
Metropolitana de Maringá (Unifamma) foram 11 entrevistados que a firmaram
estudar nessa universidade, o que corresponde a 4,4% da realidade estudada, e 10
sujeitos afirmaram estudar em outras IES, concebendo 4% da investigação de
campo (Tabela 7).
Outras instituições, embora sejam importantes centros de ensino superior
para a cidade de Maringá e região, foram menos expressivas, a exemplo da
Faculdade Cidade Verde (FCV) e a Faculdade Alvorada. Pode-se afirmar que tais
instituições, juntamente com a Pontifícia Universidade Católica (PUC), a Faculdade
Maringá, a Feitep, dentre outros centros são importantes para a cidade. Pois, na
última década vêm contribuindo com o processo de produção do espaço
maringaense, gerando emprego e renda à população local e regional. Nos últimos
anos cresceu a publicação de trabalhos, dentre eles dissertações e teses,
ressaltando a importância das IES para a região de Maringá.
Tabela 7: Identificação das Instituições de Ensino Superior, quantidade citada e
frequência.
1970 e obteve seu reconhecimento em 1976. No final da década de 80, foram implantados os dois
primeiros cursos de mestrado. Atualmente, oferece 52 cursos de graduação, 93 de especialização, 28
de mestrado e 12 de doutorado. É a primeira entre as universidades do Paraná, pela avaliação do
MEC e está entre as 20 instituições com maior produção científica e tecnológica do País , com
aproximadamente 700 projetos em andamento, 1.100 pesquisadores e 318 grupos cadastrados no
CNPq. Com 93% dos docentes trabalhando em tempo integral e dedicação exclusiva, se desponta na
graduação, na pós-graduação e nas parcerias com prefeituras, empresas dos setores público e
privado. A UEM encontra-se em plena expansão em todas as áreas, em sua estrutura física, na
qualificação de seu corpo docente, na ampliação do acervo bibliográfico na divulgação de sua
produção científica, nos laços com a sociedade, sempre em busca de uma Universidade de
excelência.
33Atuando há 26 anos na área da educação, com qualidade de ensino reconhecida nacionalmente,
nossa instituição posiciona-se entre 4% das melhores instituições de ensino superior do país –
classificada pelo IGC 4, numa escala de 1 a 5 no Ministério da Educação, por 5 anos consecutivos –
e está relacionada entre os 10 maiores grupos educacionais do Brasil. Com um projeto de expansão
iniciado há menos de 5 anos, contamos hoje com mais de 80 mil alunos no ensino presencial e a
distância, distribuídos em mais de 100 polos em todo o território nacional e nos campi de Maringá,
Ponta Grossa, Londrina e Curitiba. Nosso projeto é estar com mais de 250 polos implantados até
2017 e chegar a 180 mil alunos até 2020.
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Instituição de Ensino Superior Nb. Cit.

Fréq

Faculdade Alvorada
2
0,80%
FCV
1
0,40%
UniCesumar
83
33,40%
Unifamma
11
4,40%
Uem
142
57%
Outras
10
4,00%
Total
249
100,00%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

Em relação ao período que estuda, de acordo com o Gráfico 19, dos 249
entrevistados, 218 estudam no período noturno, o que corresponde a 87,6% da
pesquisa de campo. Os que estudam no período matutino corresponde a 23
estudantes, o que concerne a 9,2% e apenas 8, o que concebe a 3,2% estudam no
período vespertino. Esses dados já eram esperados 34, pelo fato de que a Mobilidade
Escolar, ou seja, o fluxo dos alunos dos municípios intermediários e periféricos para
o município polo ocorre mesmo no período noturno, considerando vários fatores,
dentre o principal, é que a maioria dos indivíduos enfrenta a jornada de trabalho
durante o dia. Devemos considerar ainda o deslocamento dos ônibus ou vans que
transportam esses alunos, cuja utilização é direcionada durante o dia para o próprio
município, e a noite para a locomoção de estudantes. Também é um dado que
corrobora a noção sobre a Mobilidade Escolar, pois demonstra tanto o fluxo dos
indivíduos, quanto a tentativa de vencer a problemática socioespacial e conquistar
uma relativa mobilidade social por meio do conhecimento.

34 De acordo com o Censo da Educação Superior de 2005, das 4.453.156 matrículas no ensino
superior no país, 60,1% está no período noturno; grosso modo, pode-se dizer que em cada dez
estudantes de ensino superior no Brasil, seis estudam à noite.
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Gráfico 19: Período em que estudam, por quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.

2.3.

Dados dos municípios de origem

Essa etapa do presente trabalho consiste em identificar a origem dos
municípios dos estudantes que migram para cursar a universidade. Conforme os
procedimentos metodológicos adotados, este subitem se direcionará, além da
identificação dos municípios, à distância em relação a Maringá e o tempo do
percurso. Tais informações são cruciais para os estudos de Mobilidade Escolar, pois
trata-se da origem dos estudantes. Por meio dessas informações é possível
investigar mais a fundo a problemática socioespacial por que passa esses
municípios do Arranjo Populacional de Maringá. Como foi ressaltado anteriormente,
nos estudos dos fluxos populacionais geralmente são contemplados a origem e o
destino da população. Por isso pensou-se em contemplar nesta etapa informações
pertinentes acerca da origem dos estudantes entrevistados nessa pesquisa.
Como foi evidenciado no primeiro capítulo, o objetivo desta pesquisa é
investigar o fluxo diário dos indivíduos dos municípios intermediários e periféricos
para o município polo Maringá. Pesquisou-se apenas o número de municípios que
fazem parte do arranjo populacional do IBGE para o município de Maringá. Sendo
eles: Floresta, Iguaraçu, Itambé, Mandaguaçu, Ourizona, Paiçandu, Presidente
Castelo Branco, Sarandi.
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Tabela 8: Municípios de origem dos estudantes, quantidade citada e
frequência.
Municípios

Nb. Cit.

Fréq.

Floresta
9
3,80%
Iguaraçu
6
2,40%
Itambé
22
8,80%
Mandaguaçu
22
8,80%
Ourizona
4
1,60%
Paiçandu
30
12,00%
Presidente Castelo Branco
6
2,40%
Sarandi
129
51,80%
Total
228
100%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

A Tabela 8 apresenta a origem dos estudantes que praticam a Mobilidade
Escolar. Percebe-se que Sarandi foi o local de origem da maioria dos entrevistados,
correspondendo a 51,80% do universo entrevistado. Dentre os motivos, como já
ressaltado nesta tese, é, além da sua relação próxima à Maringá, o fato de o
município de Sarandi ser o mais populoso do Arranjo Populacional de Maringá.
Outro município que merece atenção é Mandaguaçu, distante aproximadamente 25
quilômetros de Maringá, e, conforme os estudos de campo, 22 estudantes são
oriundos dessa localidade, concebendo em torno de 8,80% da amostra, o mesmo
valor encontrado para os entrevistados oriundos de Itambé.
Pelo critério de formação do arranjo populacional do IBGE, a contiguidade das
manchas urbanizadas quando a distância entre as bordas principais de dois
municípios é de até 3 km.
Verificamos na pesquisa, conforme a Tabela 9, a seguinte situação quanto a
distância: 13 indivíduos não responderam, 2 percorrem uma distância de 6 a 8km,
que corresponde a 0,8%; 57 percorrem uma distância de 8 a 10 km, que
corresponde a 22,9%; 23 percorrem uma distância de 10 a 12 km, que corresponde
a 9,2%; 29 percorrem uma distância de 12 a 14 km, que corresponde a 11,6%; 15
percorrem uma distância de 14 a 16 km, que corresponde a 6,0%; e 108 percorrem
uma distância de mais de 16 km que corresponde a 43,4%.
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Diante dessa análise, constatamos que o arranjo espacial que forma o
município de Maringá está baseado em critérios de integração e não somente pelas
bordas da mancha urbana entre os municípios.
Tabela 9: Distância do percurso, quantidade citada e frequência.
Distância (em km)

Nb. Cit.

Freq.

Não responderam
13
5,20%
menos de 6,00
2
0,80%
de 6,00 a 8,00
2
0,80%
de 8,00 a 10,00
57
23%
de 10,00 a 12,00
23
9,20%
de 12,00 a 14,00
29
11,60%
de 14,00 a 16,00
15
6,00%
mais de 16,00
108
43,40%
Total
249
100,00%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

2.4.

Informações sobre o auxílio transporte

Nesse subitem será enfatizado os dados acerca do auxílio transporte dos
estudantes, importantes para o deslocamento dos mesmos e para a conclusão dos
seus cursos de graduação. Cabe lembrar a relevância desses auxílios, pois os
mesmos são de grande importância para a Mobilidade Escolar, visto que, sem essa
política pública, dificilmente os jovens e adultos teriam condições de se deslocarem
de seus municípios à Maringá. Sendo assim, dentro desse subitem, atentar-se-á ao
subsídio, o tempo de uso do transporte, as exigências para receber o auxílio, a
importância do auxílio e a forma de pagamento. Tais informações foram cruciais no
processo de desenvolvimento dos objetivos desta tese, que é estudar a Mobilidade
Escolar no Arranjo Populacional de Maringá. São dados que consolidaram a
definição da categoria Mobilidade Escolar como fruto das relações sociais, mediante
políticas públicas socioeducacionais. Em outras palavras, determinados auxílios se
constituem como estímulo a Mobilidade Escolar, colaborando com o deslocamento
diário de estudantes às Instituições de Ensino Superior de Maringá.

124

Quanto ao subsídio recebido, de acordo com o Gráfico 20 a maioria dos
estudantes, cerca de 178, relataram a existência do auxílio em seu município. Isso
corresponde em torno de 71, 5% dos entrevistados. Já 71 entrevistados,
concebendo 28,5% da amostragem, responderam que não há o auxílio. Na verdade,
esse subsídio não ocorre só na forma monetária, ele vem de muitas formas,
principalmente quando a prefeitura assegura um veículo que faça o transporte para
o município polo. Pela Lei Nº 12.816 de 5 de junho de 2013, em seu Art. 5o, a União,
por intermédio do Ministério da Educação, apoiará os sistemas públicos de
educação básica dos Estados, Distrito Federal e Municípios na aquisição de veículos
para transporte de estudantes, na forma do regulamento. Desde que não haja
prejuízo às finalidades do apoio concedido pela União, os veículos, além do uso na
área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes da zona urbana e
da educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Gráfico 20: Reconhecimento do auxílio transporte pelos estudantes, por
quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16
Organização: Santos, 2017

A contemplação dos subsídios se dá por meio de uma associação, cujo
objetivo é financiar o transporte de estudantes universitários. Como apresenta o
Gráfico 21, do universo de 249 entrevistados, 50 responderam que é necessário
participar de uma associação para receber o subsídio de transporte, o que
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corresponde a 20,1%. Já 117 responderam que não é necessário participar de uma
associação para receber o subsídio, o que corresponde a 47%. Tivemos ainda 82
indivíduos que não responderam, o que corresponde a 32,9%. Percebe-se, então,
que existe uma certa dúvida quando essa questão, pois, além de ter um número
expressivos de estudantes que não souberam responder, a grande maioria
respondeu que não necessita participar da associação. Esse fato denota, além do
desconhecimento, a falta de ação da associação no âmbito educacional dos
municípios de origem dos estudantes.
Gráfico 21: Reconhecimento da associação, por quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.

É importante destacar aqui o posicionamento do Tribunal de Contas do
Paraná,

que

regulamenta:

“Os

municípios

paranaenses

podem

subsidiar

financeiramente o transporte de estudantes universitários. Mas, para isso, não
poderão utilizar os recursos repassados pelo governo federal por meio do FUNDEB
(que é exclusivo para a educação básica) e nem incluir o valor na composição do
índice mínimo de aplicação de 25% das receitas em educação (estipulado pelo
Artigo 212 da Constituição).” Esses são os pontos centrais do entendimento do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta à Consulta
formulada pelo Município de Ortigueira, sobre a legalidade de subvenção à
Associação dos Estudantes Universitários local, uma entidade privada sem fins
lucrativos. Relatado pelo conselheiro Durval Amaral, o processo foi votado na
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sessão do Pleno desta quinta-feira (29 de maio). Além de não fazer o uso dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação e nem comprometer a aplicação
constitucional em educação, outra exigência é o atendimento ao Artigo 62 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).Neste ponto, a LRF
determina que os municípios só podem contribuir para o custeio de despesa de
competência de outro ente federativo se houver autorização na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, a LRF exige
que a transferência de recursos seja formalizada por meio de convênio. A
Constituição Federal estabelece que o ensino superior é de competência da União.
A educação básica e infantil cabe ao município. Na resposta ao município de
Ortigueira, o TCE informou também que o repasse municipal poderá ser utilizado,
além do custeio do transporte, também na aquisição de bens de capital, desde que
ligados diretamente à finalidade institucional da entidade. Essa destinação dos
recursos deverá ser prevista no convênio.
Do universo de 249 entrevistados sobre há quanto tempo usa o transporte, 77
não responderam, o que corresponde a 30,9%; que usam há menos de 1 ano, 31
indivíduos, o que corresponde a 12,4%; que usam há 1 ano, 53 indivíduos, o que
corresponde a 21,3%; que usam há 2 anos, 43 indivíduos, o que corresponde a
17,3%; que usam há 3 anos, 18 indivíduos, que corresponde a 7,2%; que usam há 4
anos, 23 indivíduos, que corresponde a 9,2%; que usam a 5 anos, 4 indivíduos, que
corresponde a 1,6% (Tabela 10).
Tabela 10: Tempo de uso do transporte pelos alunos, quantidade citada e
frequência.
Tempo de uso do transporte

Nb. Cit.

Fréq.

Não responderam
77
31,00%
menos de 1 ano
31
12,40%
1 ano
53
21,30%
2 anos
43
17,30%
3 anos
18
7,20%
4 anos
23
9,20%
5 anos
4
1,60%
Total
249
100%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.
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Cabe lembrar que o uso do transporte público não é atual, pois gerações
passadas dos entrevistados também fizeram o uso do auxílio. O dado sobre o uso
do transporte por mais membros da família, ou seja, entre gerações, é muito
importante para a nossa pesquisa, pois revela a tentativa da mobilidade social.
Quando há a indicação que isso ocorreu, evidencia-se a cultura do estudo, da busca
acadêmica, mas também a necessidade da consolidação de políticas públicas que
promovam o acesso ao ensino superior também pelo transporte dos acadêmicos.
Neste sentido, 39 entrevistados relataram que seus pais fizeram uso do
transporte, e 134 ressaltaram que não. Isso corresponde respectivamente 13,7% e
53,8% do estudo de campo. Os que não souberam responder foram 81 estudantes,
concebendo 32,5% da realidade investigada.
Do universo de 249 entrevistados,169 indivíduos, o que corresponde a 67,8%,
de acordo com a Tabela 11, não responderam sobre a exigência do auxílio. Já 55
indivíduos, o que corresponde a 22% disseram ser necessário apresentar
comprovante de matricula, e apenas 2 indivíduos o que corresponde a 0,8%,
disseram que é necessário apresentar comprovante de renda. Três entrevistados, o
que corresponde a 1,2%, disseram que é necessário apresentar carteira da
associação de estudantes. Em anexos, entre as páginas 177 - 183, será inserida a
legislação de dois municípios e as exigências solicitadas.

Tabela 11: As exigências para a contemplação do auxílio, quantidade citada e
frequência.
Exigências do auxílio

Nb. Cit.

Não responderam
apresentar comprovante de matrícula
apresentar comprovante de renda
apresentar carteira da associação de estudantes
outra
Total
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

169
55
2
3
25
249

Fréq.
67,80%
22%
0,80%
1,20%
10,00%
100%
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Sobre a demanda auxílio, conforme os entrevistados, pode ser total, parcial
e/ou 1/3 do valor. Parcial, o estudante é contemplado com 50% do auxílio, e o valor
de 1/3 corresponde entre 20 a 30% do subsídio. De acordo com o Gráfico 22, do
universo de 249 entrevistados, 139 não responderam sobre a porcentagem do
auxílio, o que corresponde a 55,8% da investigação de campo. Já 69 entrevistados
responderam que o auxílio é total, o que corresponde a 27,8% da verificação, e 17
estudantes, concebendo 6,8% dos entrevistados responderam que o auxílio é
parcial. Vinte e quatro estudantes ressaltaram que o auxílio é de 20 a 30%, o que
corresponde a 9,6%. Em nossa análise, e após as entrevistas qualitativas, não
significa que o auxílio total seja de um valor muito alto, porém, muitas vezes pode
estar atrelado ao uso do ônibus.

Gráfico 22: Porcentagem do auxílio, por quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.

Sobre a importância do subsídio, do universo de 249 entrevistados como
apresenta o Gráfico 23, obteve-se 53 indivíduos que não responderam a essa
questão, o que corresponde a 21,3% das investigações de campo. Já no que tange
a 67 estudantes correspondendo a 27% do estudo, o subsídio é muito importante,
pois do contrário não poderia estudar fora de seu município de origem. Cem
estudantes responderam que sem o auxílio a renda familiar ficaria comprometida, o
que corresponde a 40,2%. Já 29 responderam que poderiam concluir os estudos
sem o auxílio, o que corresponde a 11,6%. Em nossa análise, a soma de 26,9% +
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40,2%= 67,1%, é uma indicação expressiva de que é necessário buscar políticas
públicas municipais que auxiliem no fluxo diário desses acadêmicos, investindo
assim no acesso e permanência do ensino superior.

Gráfico 23: A importância do subsídio, por quantidade citada.

Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Organização: Santos, 2017.

Do universo de 249 entrevistados sobre a forma de custear o seu
deslocamento diário, 60 não responderam, o que corresponde a 24,1%; 98
responderam que é por meio da renda familiar, o que corresponde a 39,4%; 12
responderam que é por meio da ajuda de terceiros, o que corresponde a 4,8%; 20
responderam que por meio de trabalhos alternativos, o que corresponde a 8% e 59
responderam que é por meio de sua própria renda, o que corresponde a 23,7%
(Tabela 12). Essa análise indica que a renda da família e a renda pessoal ficam
comprometidas para custear o deslocamento dos indivíduos, situação que pode
dificultar o acesso e a permanência dos acadêmicos.
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Tabela 12: Forma de pagamento do deslocamento, quantidade citada e
frequência.
Pagamento

Nb. Cit.

Fréq.

Não responderam
60
24,10%
Renda da família
98
39,40%
Ajuda de terceiros
12
4,80%
Trabalhos alternativos
20
8,00%
Sua própria renda
59
23,70%
Total
249
100%
Fonte: Trabalho de campo, 2015/16.
Nb.Cit – quantas vezes foi citado
Organização: Santos, 2017.

As informações apresentadas nesse capítulo denotam a importância das
políticas públicas educacionais nos estudos da Mobilidade Escolar. Percebe-se que
tais políticas dinamizam a realidade educacional da população do Arranjo
Populacional de Maringá, especialmente ao se tratar da inclusão e da possibilidade
de aumento da escolarização de uma parcela da população. Em outras palavras,
essas políticas do transporte e a escolarização daqueles que praticam a Mobilidade
Escolar podem proporcionar melhores empregos e relativa mobilidade social no
futuro. No entanto, cabe lembrar, que nem sempre a escolarização trará bons
empregos e remuneração a classe trabalhadora, pois, nesse sentido, afirma Singer
(1999, p.120):
A qualificação maior interessa ao trabalhador individual para obter
uma vantagem na luta por empregos, mas só traria vantagens aos
trabalhadores em conjunto se fosse possível negociar escala de
salário que remunerassem melhor os demais qualificação, sem
reduzir o ganho dos menos qualificados (SINGER, 1999,p.120).

Para tanto, é preciso ressaltar que nem sempre a qualificação superior da
força de trabalho condicionará soluções à mobilidade social e ao aumento da renda,
especialmente nas localidades periféricas e intermediárias do Arranjo Populacional
de Maringá. Para que ocorra de fato uma mobilidade social intergeracional, é
necessário que haja direitos trabalhistas, política de âmbito nacional séria no que
tange ao mundo do trabalho, dentre outras além de investimento em infraestrutura
básica e em serviços nos municípios que compõem o arranjo populacional, do
contrário, esses estudantes qualificados terão que migrar de suas cidades com
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destino a cidade polo, para inserir-se em empregos conforme a sua qualificação.
Neste caso, a qualificação escolar poderá intensificar o fluxo migratório desses
municípios, que já é uma realidade desde os anos finais do século XX aos dias
atuais.
Ressalta-se, nesta pesquisa, a importância da descentralização dos recursos
financeiros que se destinam à Maringá, no sentido de se criar um novo arranjo, ou
seja, uma nova configuração espacial no Arranjo, que contemplem programas,
empresas tecnificadas, serviços públicos e outros serviços nos municípios
intermediários e periféricos para manterem essa população escolarizada em seus
respectivos municípios.
Foi pensando na organização socioespacial que se desenvolveu o Capítulo 4
desta tese, que levará em conta a importância das IES no processo de produção do
espaço geográfico maringaense, além de levantar propostas de novas formas de
cooperação espacial que contemplem os municípios do Arranjo e assegurem o fluxo
dos estudantes, ou seja a Mobilidade Escolar.
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CAPÍTULO 4

PRODUÇÃO ESPACIAL E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS IES DE MARINGÁ

Tendo como objetivo geral dessa Tese o estudo da Mobilidade Escolar no
Arranjo Populacional de Maringá, é valido resgatar as Instituições de Ensino
Superior de Maringá (IES) bem como a sua importância para o objeto em questão.
Nos estudos populacionais, especialmente aqueles destinados às migrações, sejam
elas de macroescalas ou pendulares, de curta ou longa temporalidade, temporária
ou definitiva, consideram-se a existência de lugares de saída e destino. Muitos
autores clássicos dos estudos migratórios, dentre eles Beaujeu-Garnier (1971),
Petersen (1965), Trewartha (1974), ressaltam que os lugares de saída constituem
áreas de repulsão, enquanto que o destino concebe áreas de atração. Considera-se,
neste trabalho, que os municípios de origem dos estudantes migrantes constituem
locais que repelem essa parcela da população, sobretudo no âmbito escolar
superior, e as IES de Maringá contemplam lugares de atração para jovens e adultos
do Arranjo Populacional de Maringá que buscam ensino superior, inexistente em
seus lugares de moradia.
Tem-se, entretanto, a ideia de que os lugares de atração e repulsão estão
articulados também por meio da Mobilidade Escolar. Esta, como pode-se perceber
no decorrer dessa pesquisa, é importante tanto para o desenvolvimento das IES
quanto para as localidades de origem e destino, pois, como já foi explanado, tais
instituições, além de contribuírem com a produção do espaço urbano de Maringá,
consistem em oportunidades de qualificação profissional para a população do
Arranjo em questão. O estudo das IES de Maringá e da Mobilidade Escolar denotam
certas

fragilidades

em

municípios

do

Arranjo

Populacional

de

Maringá,

especialmente no que tange ao universo escolar. Fruto das relações sociais, a
Mobilidade Escolar intensifica as relações entre municípios de origem – polo, e, por
meio das IES, possibilita uma conectividade da escala local ao global, pelo fato de
os estudantes terem acesso as técnicas e a informação, tão importantes para a
qualificação profissional na era da globalização.
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Este capítulo leva em consideração a concepção de produção e organização
espacial, ressaltando a importância das IES para a produção do espaço urbano de
Maringá. Por fim será enfatizado algumas IES de Maringá, considerando-as como
lugares de vivencia e de relações sociais na perspectiva de Carlos (2007),
considerando-se suas origens, cursos e dentre outros que as tornaram atração
populacional a jovens e adultos do Arranjo Populacional de Maringá que buscam
ensino superior de qualidade.

4.1.

Breves considerações sobre a concepção de produção espacial
Este item está enfatiza a produção e a organização espacial, numa

abordagem teórico-conceitual e histórica. Neste sentido será afirmado que a
Mobilidade Escolar contribui com a produção do espaço urbano de Maringá, pois as
instituições se beneficiam dos migrantes, e as estruturas do espaço urbano como
restaurantes, cinemas, áreas de lazer, sem contar o setor imobiliário, vêm nos
últimos anos se desenvolvendo em função do fluxo escolar.
Estima-se que Maringá receba trinta mil estudantes advindos de outras
cidades da região e do país. Estes números legitimam a Mobilidade Escolar como de
suma importância para a economia da cidade e pujança do setor terciário.
Mota (2006) já enfatizou que as IES são de extrema importância para a
produção e organização espacial da cidade, pois realizaram e realizam intensas e
profundas transformações geoeconômicas inter e intra-urbanas.
A instalação das IES em Maringá pode ser cronologicamente dividido em dois
períodos, “no primeiro, a expansão do setor público nas décadas de 60, 70 e 80,
quando foi instituída a Universidade Estadual de Maringá (UEM), e o segundo
período, com a expansão do setor privado, a partir de 1990, com a implantação das
IES privadas em Maringá” (MOTA, 2006, p. 250).
Assim, entende-se que, para uma melhor compreensão da produção e
organização espacial da cidade de Maringá e das IES, pode-se adotar esta
subdivisão.
Corrêa (2003), apresenta o espaço urbano como produção de agentes
específicos, a saber, os proprietários dos meios de produção, os proprietários
fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os excluídos, sendo que, na
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maioria das vezes, os três primeiros somados à intervenções do quarto, agem de
modo simultâneo e intrínseco. Neste aspecto, as IES de iniciativa privada se
enquadram como agentes produtores do espaço urbano.
Ainda com relação aos agentes produtores do espaço, Corrêa (2017, p. 43)
salienta que as ações destes atores “é consequência da ação de agentes sociais
concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais
próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e
com outros segmentos da sociedade.”
Portanto, há de se considerar que as cidades contemporâneas são, antes de
tudo, espaços capitalistas, que centralizam e concentram investimentos de capital e,
na lógica do sistema, de forma a gerar diferenças espaciais, sociais e culturais.
Assim, as cidades não são apenas espaços produzidos, mas espaços que se
interconectam, se relacionam, se complementam e se excluem. Trata-se, portanto,
de espaços socialmente fragmentados e relacionados, que se interdependem na
lógica dos lugares desiguais (SMITH, 2008).
Corrêa (2017) indaga se os agentes produtores do espaço, classicamente
estudados por Capel (1972), Bahiana (1978) e Corrêa (2003) ainda são válidos e
menciona que “são ainda válidas...”, mas ressalta que se deve realizar, atualmente,
uma nova leitura. Afinal, um único agente pode realizar estratégias e práticas
distintas, bem como diferentes agentes podem realizá-las; também menciona o
Estado que, atualmente capitalista e neoliberal, possui múltiplos papeis. Portanto,
são os novos e velhos agentes produzindo o mesmo tipo de cidades, pois “a ação
destes agentes sociais... está inserida no processo de produção, circulação e
consumo de riquezas no interior de uma sociedade que se caracteriza por ser social
e espacialmente diferenciada” (CORRÊA, 2017, p. 46).
É no bojo desta discussão, da produção diferenciada do capital, que emergem
os espaços urbanos e suas redes. Ghizzo (2006 e 2012) estudou a produção da
cidade de Maringá no contexto da mobilidade do consumo da população das
cidades de sua hinterlândia e do aglomerado urbano, respectivamente, e enfatizou a
produção do espaço desigual. Afinal, defende o autor, Maringá concentra e
centraliza capital, em detrimento das cidades de sua área de influência. Estes
estudos pautam-se, num primeiro momento, na Teoria das Localidades Centrais de
Christaller, remetendo a uma hierarquia de cidades na região. Embora saiba-se que

135

esta visão é um tanto limitada quanto à sua aplicação nos países subdesenvolvidos,
a mesma possui sua importância, pois fundamentou a produção e organização da
rede de cidades deste espaço de estudo.
Ainda neste sentido, Ghizzo (2012) trata a mobilidade do consumo sob dois
vieses: material e imaterial, de modo que o consumo imaterial abrange aspectos
voltados ao consumo do espaço e consumo de cultura. Desta forma, percebe-se que
a Mobilidade Escolar pode ser indiretamente evidenciada também como uma forma
de mobilidade do consumo, pois implica no deslocamento das pessoas das cidades
da área de influência para a cidade polo no intuito de receber formação que,
consequentemente, acontece no âmbito da educação e cultura.
Este fluxo de estudantes que migram de forma pendular, temporária ou
definitiva para a cidade de Maringá gera uma interessante produção e organização
espacial, pois promove a centralização e concentração de capital na cidade
receptora. Estas concentração e centralização são de ordem econômica e política,
refletindo na organização espacial regional.
Alves (2017) apresenta um interessante estudo acerca de como a mobilidade
produz espaços metropolitanos. Assim, embora Maringá seja uma cidade média, seu
papel de polo regional permite relativizá-la com estes estudos. Segundo a autora, a
mobilidade interurbana é articulada pelas parcerias público-privadas, vinculadas às
estruturas de circulação e políticas públicas, que geram transformações nas áreas
periféricas e centrais.
No que tange mais especificamente à cidade de Maringá, a produção do seu
espaço vinculado à criação das IES e respectiva Mobilidade Escolar é salutar. Neste
sentido, Mota (2006) enfatiza que a Universidade Estadual de Maringá foi instalada
durante o período de políticas desenvolvimentistas, enquanto as instituições
privadas, durante as políticas neoliberais. Em seu estudo, o autor menciona que:
O aumento do número de IES e a constante ampliação da
quantidade de cursos atraíram vestibulandos e acadêmicos de
diversas cidades e Estados do Brasil, que utilizam os serviços, as
infraestruturas, o comércio, as áreas de lazer, desencadeando
transformações econômicas, sociais, políticas e geográficas que são
materializadas no espaço urbano. Embora seja material, as
configurações, os objetos e as infraestruturas são resultados das
abstrações, dos planejamentos, das políticas, que promove uma
dinâmica no espaço urbano, configurando um processo e não
apenas como um espaço físico, materializado e apolítico (p.250).
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Esta questão pode ser legitimada por Veraldo (2009), a qual alega que a
cidade de Maringá tem, ultimamente, ganhado visibilidade como perfil universitário.
Esse perfil se constituiu não somente pelo crescimento da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), mas também pela criação de várias faculdades privadas. “Na última
década, cresceu muito a iniciativa privada no que se refere à oferta de cursos
superiores e também aumentou o rol de cursos novos que a UEM passou a
oferecer” (p. 268).
Até o ano de 1990 Maringá possuía apenas uma IES, a UEM, daquele ano
até 2006 foram instaladas mais nove IES privadas. Atualmente, este número tornouse maior, e a cidade já possui aproximadamente 11 importantes IES, cujas fotos
poderão ser visualizadas nas entre as páginas 175 e 178 dos anexos. Destas
instituições, a UEM e o UniCesumar são as maiores, embora todas impliquem na
produção do espaço de seus arredores, principalmente vinculados com o terceiro
setor.
Numa publicação comemorativa dos 71 anos de Maringá, o jornal Metro 35, do
dia 10 de maio de 2018, destacou a vocação de Maringá enquanto polo universitário,
com mais de 10% da população formada por estudantes do Ensino Superior. Com
população de mais de 400 mil habitantes, PIB per capta de R$ 36 mil e mais de 24
mil empresas empregando 194 mil pessoas (segundo o IBGE), Maringá se destaca
como polo agroindustrial, industrial, comercial, de serviços, de saúde e universitário.
A

reportagem

destaca,

segundo

o

IPARDES

(Instituto

Paranaense

de

Desenvolvimento Econômico e Social), que a cidade conta com 12 instituições de
ensino superior, três a mais que Londrina, com cerca de 550 mil habitantes. Mais de
10% da população de Maringá é formada por estudantes do Ensino Superior,
totalizando 43.351 acadêmicos em mais de 150 cursos de graduação, sem contar os
alunos de EAD (Educação a Distância). O segmento movimenta a economia por
meio de vários outros da cadeia produtiva, comércio, serviços, além das atividades
culturais, esportivas e de lazer, consolidando a mobilidade do consumo.
Com relação ao UniCesumar, Mota (2006, p. 251) relata que “Com mais de
dez mil e quinhentas pessoas (alunos e funcionários) vivendo o cotidiano nesta
instituição, aumentou o fluxo de pessoas em direção a esta porção da cidade e
35 Jornal Metro de 10 de maio de 2018, página 12,
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passou a ocorrer uma maior especulação imobiliária nas diversas zonas do entorno
do Cesumar”. Atualmente, a instituição alcança um número significativo de
funcionários e alunos presenciais e semipresenciais, o que denota um maior poder
de produção espacial.
Aproveitando-se desta situação de desenvolvimento pujante, exemplificada
pelo UniCesumar, os agentes da produção do espaço urbano (sendo o próprio
UniCesumar entendido como um destes agentes, percebem uma situação propícia à
uma maior rentabilidade do solo urbano, da produção da cidade e consequente
especulação imobiliária. Estes agentes, conforme relatado por Corrêa (2017),
acabam agindo de forma intrínseca, de modo que seus objetivos sejam alcançados.

O mercado imobiliário, aproveitando-se desta necessidade dos
estudantes e funcionários (habitação), que buscam proximidade ao
local de estudo e/ou trabalho, realizam uma valorização constante
dos imóveis no maior raio de distância possível em relação à
instituição, contribuindo, assim, para que ocorra uma maior
segregação espacial das classes de renda média alta em partes
destas zonas. Os “benefícios” apropriados através da especulação
imobiliária, promovida pelos promotores/incorporadores, que ocorrem
pela disputa do controle de tempo despendido em deslocamentos
intra-urbanos, são influenciados pelo Estado que faz nas regiões
onde se concentram as camadas de mais alta renda enormes
investimentos em infra-estrutura urbana, especialmente no setor
viário, conforme se observou com a duplicação da Avenida Gurucaia
(entre grandes vazios urbanos e chácaras) para ampliar a principal
via de acesso ao Cesumar, ao mesmo tempo abrindo novos espaços
de especulação para o capital imobiliário (MOTA, 2006, p. 253).

Esse dinamismo evidenciado no entorno do UniCesumar também ocorre com
relação à UEM. Embora seu ápice tenha acontecido nas décadas anteriores, iniciado
já nos anos 1970, na atualidade continua se reproduzindo, embora em ritmo um
pouco mais lento devido a um maior índice de saturação dos espaços vazios do
entorno. Desta forma, atualmente, e vendo na demanda por espaços de moradias
para estudantes advindos de outras cidades, os agentes da produção do espaço,
agindo concomitante e intrinsicamente, têm visto na verticalização uma forma de
multiplicação das áreas disponíveis e consequente nicho de reprodução do capital.
Outra importante IES da cidade de Maringá que vem ganhando notoriedade é
a Uningá. A instituição construiu sede própria nos anos 1990 e, a partir de então,
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tornou-se motivo de atração para investimentos na porção norte da cidade. Seu
entorno, até então uma área de relativa inércia de valorização imobiliária, tem, nos
últimos anos, conhecido um movimento de intenso investimento, sendo que novos
bairros tem surgido, bem como a construção de blocos de apartamentos em sua
proximidade.
Se as grandes IES atuam como agentes produtores do espaço urbano, ou
como estimuladores para esta produção, outras, de menor magnitude, também
contribuem para esta mesma produção. É o que vem acontecendo na região do
Novo Centro de Maringá, onde várias IES, ofertantes de cursos presenciais e à
distância, ocupam espaços adquiridos ou locados para oferecer cursos aos
estudantes.
Vale reforçar que estas IES produzem, além de espaços imobiliários, para
venda e locação, também espaços voltados principalmente para o setor terciário,
com restaurantes, bares, conveniências e outros, dinamizando a vida econômicosocial das adjacências destas instituições.
Percebe-se, assim, que as IES provocam grandes e importantes produções
socioespaciais na cidade de Maringá, seja nos empreendimentos imobiliários, seja
nos espaços de consumo de seus entornos. As instituições que se instalaram em
lugares que, quando suas instalações eram lugares que demandavam por uma
efetiva ocupação, como a UEM, o UniCesumar e a Uningá, influenciaram
decisivamente para esta ocupação, tornando seus entornos áreas propícias para
especulação imobiliária e consequente ocupação por estudantes e investidores. Por
outro lado, aquelas que se instalaram na região central da cidade, contribuíram e
contribuem para uma efetiva ocupação de qualidade, bem como para uma
requalificação e revitalização urbana, dinamizando seus entornos, principalmente a
oferecer bens e serviços para funcionários e estudantes.

4.2.

As Instituições de Ensino Superior (IES) de Maringá: lugares de vivência,
de relações sociais e contradições
Este trabalho concebe a Mobilidade Escolar como fruto de relações sociais. Tais

relações são produzidas no espaço geográfico, em certos lugares que denotam
importância a uma dada população. Nesse sentido, parte-se do princípio de que as
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Instituições de Ensino Superior de Maringá, especialmente as citadas nessa
pesquisa, são lugares onde há toda uma série de questões por de trás, dentre as
políticas, estão também a vivência e as relações sociais por parte dos estudantes e
dos trabalhadores das Instituições.
As formas, as instalações e os materiais que as IES oferecem à população do
Arranjo Populacional de Maringá constituem os lugares que articulam o local à
escala de âmbito mundial, por meio do uso, do consumo, enfim, dos processos de
apropriação desses espaços. As IES, no entanto, são construções sociais e, por
meio delas, se abre a perspectiva de se pensar a Mobilidade Escolar como
fenômeno importante para o viver e o habitar, além de produzir o espaço urbano de
Maringá.
A formação escolar superior, de acordo com Morin (2000), possibilita a
construção de uma consciência planetária. É nesse sentido que as IES da cidade de
Maringá, que são resultados de construções e de relações socioespaciais, adentra
no imaginário dos jovens e adultos do aglomerado, possibilitando a articulação do
local- municípios de origem, a uma escala de âmbito regional e até mesmo global no
futuro.
As IES e a Mobilidade Escolar apontam os desequilíbrios dos locais de origens
dos estudantes, as situações de conflito bem como as concepções da sociedade
que, no olhar de Carlos (2007), se volta cada vez mais para o mundial por meio da
informação e das técnicas. As Instituições ressaltadas nesse trabalho, portanto,
determinam a Mobilidade Escolar, os ritmos de vida dos estudantes- trabalho –casa,
casa- universidade, etc.
A Mobilidade Escolar, sendo produto das relações sociais, se realiza no âmbito
do vivido, e gera a construção de redes de significados e identidades. Isso pelo fato
de os municípios do Arranjo Populacional de Maringá construir um fluxo de migração
para o estudo na cidade polo nas últimas décadas. Essas redes e significados,
Carlos (2007) aponta que são concomitantes a produção da vida. Conforme a
referida autora, “No lugar emerge a vida, pois é ai que se dá a unidade da vida
social. Cada sujeito se situa num espaço concreto e real onde se reconhece ou se
perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos e sentidos em si” (CARLOS,
2007 p.22).
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Carlos (2007) salienta que o lugar compreende, dentre outros, “as dimensões
e movimentos da vida”. As IES constituem essas dimensões e, juntamente com a
Mobilidade Escolar, compreendem movimentos da vida dos estudantes e
trabalhadores, e da população local. Isso pelo fato de as IES e a Mobilidade Escolar
contribuírem com a produção do espaço urbano como foi ressaltado no item anterior,
e com a produção de relações socioespaciais. Os shoppings centers, o comércio da
cidade em geral dentre outros acabam lucrando com a Mobilidade Escolar,
movimentando a vida e as relações na cidade de Maringá.
Nesse sentido, cabe lembrar do sociólogo Octávio Ianni (1997), profundo
conhecedor do processo de globalização e seus reflexos na sociedade. O referido
autor afirma que o atual período da globalização tende a desterritorializar as coisas,
as ideias, as populações, e tudo tende a se desenraizar: as mercadorias, a moeda e
o capital. O autor reforça que esse processo de desterritorialização se constitui no
essencial da sociedade global.
Assim sendo, o processo que desencadeia a Mobilidade Escolar caracteriza
exemplos da sociedade global, que tem na desterritorialização sua característica
crucial. Isso porque o acelerado desenvolvimento das ciências e da tecnologia
coloca, ao geógrafo dentre outros cientistas, novas perspectivas para se pensar o
espaço geográfico. As condições de reprodução variam no tempo e no espaço, em
função do estágio de desenvolvimento técnico-científico de um determinado lugar,
que são aplicados na produção. Tais aplicações desencadeiam mudanças espaciais
que são materializadas em fixos no espaço, sendo que cada fixo adquire o seu
devido valor. Esse valor acarreta no aparecimento de redes de fluxos, importantes
para a reprodução geral da sociedade, para a cidadania e para a construção de
novas configurações espaciais no futuro.
As IES constituem os fixos, e a Mobilidade Escolar os fluxos que dinamizam a
atual configuração socioespacial do Arranjo Populacional de Maringá. Se o município
de Maringá até pouco tempo atrás era conhecido pelo fluxo de trabalhadores e pelo
lazer e consumo, assuntos bastante explorados em Ghizzo (2012), atualmente por
meio das IES os fluxos do aglomerado têm se direcionado também no âmbito
escolar superior. Isso denota novas configurações e espacialidades, que são
intensificadas e materializadas pelas instituições de ensino e pela Mobilidade
Escolar.
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Ao tratar das IES e da Mobilidade Escolar do Arranjo Populacional de
Maringá, necessita-se também ressaltar os cursos ofertados por essas instituições.
São graduações diferenciadas, contemplando bacharelados, licenciaturas além de
cursos técnicos, que também são elementos importantes para o estudo do objeto
dessa pesquisa, pois os cursos são fatores atrativos também da Mobilidade Escolar.
O Gráfico 24 a seguir apresenta os cursos que os estudantes entrevistados
nessa pesquisa realizam, sendo possível perceber a diversidade. Embora 25
estudantes não tenham respondido o seu curso, aproximadamente 15 entrevistados
estudam Pedagogia e Ciências Biológicas.

Gráfico 24- Cursos em andamentos em 2014 e 2015 por parte dos
entrevistados, por quantidade de cursos citados.

Fonte: Trabalho de campo, 2015.
Cursos como Publicidade, Gestão de Marketing, Mecatrônica, Design
interiores, Eletrônica e outros do ramo tecnológicos são realizados em algumas
instituições particulares importantes de Maringá, como no UniCesumar e na FEITEP.
Cursos da área da saúde, embora tenham alguns na UEM, instituição pública,
encontram-se também em instituições privadas, como na Uningá e também no
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UniCesumar. Esta, é considerada a instituição particular mais dinâmica da cidade de
Maringá que, além de cursos presenciais, oferece também cursos EAD (Ensino a
Distância).
As IES de Maringá, como foram ressaltadas anteriormente, constituem como
lugares de atração populacional para o Arranjo Populacional de Maringá. Ao se
estudar a Mobilidade Escolar como o objetivo principal desse trabalho de doutorado,
é impossível deixar de fora as instituições. Isso pelo fato de elas contemplarem os
lugares de atração da Mobilidade Escolar. Se nos estudos migratórios contemplam,
bem como foi exposto ao longo dessa pesquisa, os fluxos de saída e chegada,
percebe-se então que as IES são os lugares de chegada daqueles que estão às
voltas da Mobilidade Escolar.
Ghizzo (2012) salientava que havia um possível fluxo de Mobilidade Escolar
na cidade de Maringá, e com isso a produção do espaço urbano maringaense se
dinamiza pela mobilidade do consumo, do trabalho, do lazer, e, também, pela
Mobilidade Escolar, especialmente tratando-se do Ensino Superior. Esse fato se
consolidou, justamente em função das políticas públicas retratadas no Capítulo 2,
que têm refletido positivamente no entorno de Maringá, que conta com apenas uma
instituição superior pública. Sendo assim, os programas PROUNI, REUNI, FIES, os
investimentos em transportes e dentre outros possibilitaram a população do arranjo
a ingressar no Ensino Superior, além de fortalecer as instituições particulares do
município e consolidar Maringá como cidade universitária. Esse dinamismo pode ser
percebido no comércio da cidade, que tem aumentado e se diversificado nos últimos
anos para conquistar o fluxo de estudante que migram à cidade.
A Universidade Estadual de Maringá 36 (UEM), como já explanada nesse
Capítulo, é a única instituição de nível superior pública de Maringá. A UEM foi criada
levando-se em consideração a Lei n° 6.034 de 06/11/69, com a junção das
faculdades de Ciências Econômicas, de Direito, e Filosofia, Ciências e Letras. A
Faculdade de Ciências Econômicas, a mais antiga da Universidade, foi criada em
1959. Sete anos mais tarde, em 1966, originou-se a Faculdade de Direito e a
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. No conjunto, essas três
faculdades se agregaram, dando origem a Universidade Estadual de Maringá, que
oferecia um total de sete cursos: Ciências Econômicas, Direito, História, Geografia,
Ciências do 1°Grau, Letras Anglo-Portuguesa e Letras Franco-Portuguesa. A partir
36 As informações sobre a instituição foram baseadas em seu site: .
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de 1970 houve a expansão do campus e dos cursos. Implantaram-se cursos de
Matemática, Química e Administração, em 1971; Engenharia Química e Engenharia
Civil, em 1972; Estudos Sociais, Educação Física, Pedagogia, Ciências Biológicas,
Ciências

Contábeis

e

Física,

em

1973;

Farmácia-Bioquímica,

em

1974;

Processamento de Dados e Zootecnia, em 1975; e Agronomia, em 1977.
O Instituto de Ciências Exatas, criado em 1972, passou a coordenar os cursos
de Engenharia, Matemática, Física e Química. Atualmente, a UEM oferece a
população do entorno de Maringá aproximadamente 60 cursos de graduação, que
se distribuem no Campus de Maringá, e em suas extensões, de Cianorte, de
Goioerê, Porto Rico, Cidade Gaúcha e Diamante do Norte, Umuarama e Ivaiporã. A
UEM lida com o tripé universitário de acordo com a Constituição Federal: Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Atualmente a UEM lida com um total de 20 mil estudantes aproximadamente,
sendo um pouco mais de 17 mil cursando a graduação, e 3.871 cursando pósgraduação. Além da Graduação, a UEM oferece também cursos de Especialização,
Mestrado e Doutorado, e Pós-Doutorado.
Outra instituição importante de Maringá que se constituiu como atração
populacional à Mobilidade Escolar é o Centro de Ensino Superior de Maringá
(UniCesumar37), fundado nos anos 1990, e atualmente possui aproximadamente 90
mil alunos. Dentre esses, a grande maioria são matriculados no Ensino a Distância
(EAD), que ofertam cursos em todos os Estados do Brasil por meio de seus Polos.
Já no que diz respeito ao ensino presencial, o UniCesumar dispõe de polos nas
cidades de Maringá (sede), Londrina, Curitiba e Ponta Grossa. A instituição oferta
aproximadamente 48 cursos de Graduação, com destaque para o Jornalismo,
Medicina e Medicina Veterinária. Para este último, a instituição conta com uma
fazenda própria, com animais e dentre outros elementos importantes para a
pesquisa e melhoramento animal.
No que tange ao EAD, o UniCesumar oferta aproximadamente 45 cursos de
graduação, sendo 25 tecnólogos, 8 bacharelados, 6 licenciaturas e 6 engenharias. A
instituição em questão é a que mais foi contemplada nas últimas décadas pelo
Programa Universidade para Todos (PROUNI), e também pelos FIES, REUNI dentre
outros financiamentos internos da própria instituição.
37 Informações coletadas no site da instituição: .
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O UniCesumar se localiza na zona sul da cidade de Maringá, numa região
que, até nos anos 1990 era pouco dinâmica e atraente. Na última década essa
localidade vem crescendo, os condomínios fechados, apartamentos e residências
estudantis têm se expandindo, o comércio, o setor imobiliário além dos setores de
serviços como escritórios de advocacias, redes de supermercados dentre outros têm
alavancado a economia da zona sul de Maringá, tendo o UniCesumar como um dos
principais motivadores.
De acordo com o Capítulo 3, dos 249 entrevistados, 83 relataram estudar no
UniCesumar. Isso concebe 33,4% da amostragem de campo. O UniCesumar, depois
da Universidade Estadual de Maringá, é a principal instituição de ensino superior de
Maringá, especialmente pela sua diversidade de cursos, da área médica,
engenharias à licenciatura, além de ofertarem cursos presenciais e EAD.
A União das Faculdades Metropolitanas de Maringá (Unifamma) originou-se
por meio da Portaria Ministerial n° 670, de maio de 2000. Iniciou suas atividades
inicialmente voltadas ao ensino superior, em cursos de graduação voltados a
Administração, nas seguintes habilitações: Gestão de Negócios Internacionais,
Administração Geral, Gestão de Pequena e Média Empresa, Gestão de Serviços e
Agronegócios; Bacharelado em Marketing; Bacharelado em Ciências Contábeis;
Bacharelado de Comunicação Social, nas seguintes habilitações: Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas; Bacharelado de Secretariado Executivo Trilíngue.
Posteriormente, foram autorizados os seguintes cursos de acordo com o ano de
publicação da Portaria:


2005 – Bacharelado em Direito com ênfase em Políticas Públicas;



2008 – Bacharelado em Serviço Social;



2010 – Bacharelado em Psicologia e Educação Física;



2013 – Licenciatura em Pedagogia;



2014 – Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental;



2015 – Bacharelado em Sistemas de Informação, Engenharia da Produção e
Engenharia de Software;



2016 – Bacharelado em Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Biomedicina,
Farmácia, Odontologia, Fisioterapia.
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No ano de 2006, iniciou-se atividades de pesquisa que se centraram em duas
linhas

estabelecidas

na

Instituição,

cadastradas

junto

à

CAPES/CNPQ: Desenvolvimento tecnológico, comunicação social e formação
humana, e Gestão social, que compreendem estudos organizacionais, políticas
públicas e meio ambiente. Tanto as atividades de ensino quanto a de pesquisas,
inserem a instituição no âmbito socioambiental, artístico, técnico-científico, o que
promove o desenvolvimento local do Arranjo Populacional de Maringá. Essa
importância pode-se identificar, nessa pesquisa, pois a instituição em questão
também compreende lugar de atração populacional aos estudantes que fazem da
Mobilidade Escolar requisitos a melhores oportunidades no mercado de trabalho
futuro.
Outra instituição importante é a Faculdades Maringá, originada nos finais dos
anos 1990 com os cursos de Administração, Análise de Sistemas e Comércio
Exterior, e de cursos voltados a Comunicação Social, tais como Jornalismo e
Radialismo (Rádio e TV). Posteriormente foi autorizado o curso de Direito. A
Faculdade é uma verticalização do ensino, pois as instalações contemplam desde a
educação infantil, perpassando o ensino fundamental e médio. A Educação Básica é
realizada no Colégio Paraná, sendo o dono deste os criadores da Faculdades
Maringá.
Além dos cursos de graduação, vale ressaltar que a Faculdade Maringá
também oferece cursos de Pós-Graduação na modalidade de especialização. São
aproximadamente 10 cursos de pós-graduação, ressaltados a seguir:


Direito Penal e Processo Penal;



Direito Processual Civil;



MBA Executivo;



MBA Executivo e Marketing e Gestão de Pessoas;



MBA e Gestão Tributária;



Direito Administrativo com ênfase em Contratos e Licitações;



Direito Ambiental com ênfase em Gestão, Perícia e Auditoria;



Capacitação Socorrista;



Comunicação Empresarial e Marketing;



Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
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Percebe-se que as instituições de Maringá oferecem também ensino de Pósgraduação. Tanto a UEM, quanto as IES privadas, ressaltadas neste subitem,
oferecem cursos de pós-graduação. No entanto, cursos de Mestrado e Doutorado
apenas a UEM que oferece. A Faculdades Maringá e a UNIFAMMA se localizam na
região central da cidade, assim como a Universidade Estadual de Maringá e a
Pontifícia Universidade Católica (PUCPR).
Presente no Estado do Paraná desde os anos 1950, a PUCPR se instalou em
Maringá no ano de 2004, e atualmente conta com quatro principais cursos:
Administração, Direito, Filosofia e Psicologia. Além desses, cabe ressaltar que a
instituição tem diversos cursos que podem ser realizados por meio da modalidade à
distância (EAD), sendo a sede da Universidade na cidade de Curitiba.
A relevância das IES de Maringá já estava destacada na atualização do Plano
diretor de Maringá de 1991. De acordo com o documento,

Levantamentos efetuados nesse campo estimam, para cada
estudante de fora, gastos mensais realizados em Maringá em torno
de R$ 800,00. Supondo-se que a população desses estudantes
venha atingir um total de 10.000 alunos – o que não constitui
estimativa despropositada – pode-se projetar um acréscimo de 8
milhões de Reais mensalmente para a economia da cidade. Afora
isso, há que se considerar ainda o aumento no mercado de trabalho
para professores, funcionários administrativos e demais categorias
de trabalhadores, provocado pela proliferação de estabelecimentos
de ensino superior e pela ampliação de cursos de graduação e pósgraduação, o que também traria maior dinamização das atividades
de comércio e prestação de serviços na cidade (MARINGÁ, 2000,
p.158).

Esses reflexos foram possíveis de perceber na economia maringaense,
especialmente em se tratando do mercado de trabalho. Tendo a princípio a
agricultura e a indústria além do comércio os que mais empregavam na cidade, Mota
(2007) ressalta o aumento expressivo do setor de serviços no processo de geração
de emprego e renda na cidade, que teve um aumento de 45% entre 1999 e 2005,
índice maior do que o registrado por aqueles setores.
Por outro lado, o aumento das IES em Maringá e esse fluxo estudantil e o
mercado de trabalho fizeram com que a cidade desenvolvesse essa forte tendência
de se afirmar como polo educacional e cultural, e isso desencadeou certas
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mudanças no espaço urbano. O aumento das IES particulares, atrelado à ampliação
dos cursos têm atraído vestibulandos e estudantes de várias partes no Brasil.
Levam-se em consideração que, para isso, necessita-se de: serviços diversos,
moradias, comércio, infraestrutura, área de lazer e dentre outras que acarretam
intensas transformações socioespaciais e econômicas na cidade, e tais mudanças
se materializam no espaço urbano maringaense. Dentre as principais mudanças
ocorridas, bem explanadas em Mota (2007), consistem na distribuição socioespacial
das classes sociais, motivadas ora pela exclusão ora pela especulação imobiliária,
ambas impulsionadas pelo capital imobiliário e pelo poder aquisitivo, pois, no
entorno das instituições, acarretou na valorização do uso do solo, sobretudo com a
ampliação da infraestrutura básica, especialmente a viária, e com a lei de uso e
ocupação do solo.
Percebe-se, então, que, concomitante ao aumento das IES, ocorreu também
uma série de alianças e acordos de interesses entre Capital e Estado, ou Capital e
agentes do Governo Municipal, concentrando por um lado capitais nas mãos de
especuladores imobiliários, e excluindo, por outro, classes sociais que não tiveram
condições de pagar pela moradia valorizada no entorno das instituições. Essa
exclusão se reproduz porque determinadas classes sociais compreendem grupos
complexos, e são definidas pelo seu poder de consumo e pela sua inserção na
esfera econômica. Nesse sentido concorda-se com Poulantzas (1978) quando o
autor afirmar que:
Classes sociais são definidas pelo seu lugar no conjunto das práticas
sociais, isto é, pelo seu lugar no conjunto da divisão social do
trabalho que compreende as relações políticas e as relações
ideológicas [...] Para o marxismo, o econômico assume o papel
determinante em um modo de produção e numa formação social:
mas o político e o ideológico, enfim, a superestrutura, desempenham
igualmente um papel muito importante (1978, p.14).

Entretanto pode-se compreender que além de alianças de interesses entre
capital e Estado ou Governo Municipal que consistem no plano político, existe
também o viés ideológico por de trás dessas IES, sobretudo das privadas, que
geralmente apoiam determinados grupos políticos, a fim de conseguir regalias e
vantagens para a sua ampliação e expansão no espaço urbano maringaense. Isso
denota conjuntamente estratégias do capital imobiliário e do poder público local, no
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sentido de retirarem o maior lucro possível desse fluxo estudantil. As classes sociais
desfavorecidas, que não dispõem de poder aquisitivo, tendem a se mudar das áreas
valorizadas e próximas das IES.
Nos últimos anos a Universidade Estadual de Maringá tem vivenciado amplo
debate no seu conselho universitário, em função da usurpação de território por parte
do poder imobiliário da cidade de Maringá. Existe um projeto de ampliação de
avenidas e ruas na cidade que passam por dentro da instituição, e isso fere com a
autonomia universitária. Desde a sua criação, a convivência de reitores com o poder
público local deixou de reivindicar os espaços de direito da universidade. Neste caso
a universidade acaba por muitas vezes sendo refém e submissa aos interesses de
grupos hegemônicos que reproduzem contraditoriamente a cidade.
Essas ações e o aumento das IES além da ampliação dos cursos são reflexos
do neoliberalismo no Brasil que, nos anos 1990, período em que se constituíram os
arautos da educação, direcionou-se investimentos públicos em universidades
particulares no país. Entende-se que a quase totalidade das IES de Maringá foram
criadas nos anos 1990 e, na década seguinte, como foi explanado no Capítulo 2, o
projeto neoliberal continuou em ação com o Estado nacional investindo
maciçamente em instituições particulares.
A justificativa para tais direcionamentos públicos às IES particulares consiste
no fato de uma parcela significativa da população brasileira não dispor de
escolaridade superior além da dificuldade de ingressar no ensino público gratuito.
Por essas e dentre outras questões que Poulantzas (1978) pondera que o papel do
Estado também se constitui num campo de lutas dos grupos sociais contra a
dominação e exploração. Parte dessas lutas foram as Políticas Públicas tecidas no
Capítulo 2, que possibilitaram o ingresso de determinadas classes sociais no ensino
superior. São, em outras palavras, negociações do Estado neoliberal para a
resolução de tais conflitos, bem colocado por Quijano (2002, p.482):
O Estado que continua a ser no capitalismo não só um instrumento
dos dominadores e dos explorados, mas também a arena de lutas
sociais pelos limites, as condições e as modalidades de dominação e
exploração. No quadro institucional do Estado, não é provável que
esse horizonte possa ser ultrapassado. Além do mais, as mais
avançadas democracias do universo capitalistas são mais do que a
institucionalização negociada de tais conflitos.
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Motivados por uma melhor qualificação no mercado de trabalho, uma parcela
da população do Arranjo Populacional de Maringá se direciona às instituições
maringaenses, contudo, o que está por trás desse fluxo também permeia o
neoliberalismo, e as relações entre capital e agentes do poder público municipal, e a
tentativa de resolução de conflitos de estudantes que não dispõem de ensino
superior em suas localidades de origem. Por isso foi sinalizado no início desse
trabalho que a Mobilidade Escolar é uma mobilidade silenciosa, pois ela denota a
contradição socioespacial dos municípios do arranjo que carecem de ensino
superior, e também evidencia a contradição no espaço urbano maringaense que é a
exclusão de determinadas classes sociais em benefício do capital imobiliário e do
poder aquisitivo local. Essa mobilidade, embora silenciosa, pode ser facilmente
percebida no espaço urbano maringaense, pela quantidade de vans e micro-ônibus
no entorno das instituições.
A Figura 10 apresenta a entrada da Faculdade Metropolitana de Maringá, e
percebe-se na imagem um ônibus que traz estudantes do Arranjo Populacional de
Maringá.
Figura 10: Faculdade Metropolitana de Maringá.

Fonte: Trabalho de campo, 2016.
Nos estacionamentos da Universidade Estadual de Maringá também é possível
visualizar as vans ou micro-ônibus que trazem estudantes de outras localidades. A
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Figura 11 mostra o estacionamento do Departamento de Direito e Economia da
UEM, sendo possível verificar os veículos que fazem essa dinâmica migratória.
Figura 11: Universidade Estadual de Maringá, um dos estacionamentos dos
Departamentos de Direito e Economia.

Fonte: Trabalho de Campo, 2016.
Poderemos notar que o fluxo de estudantes dos municípios que compõem o
Arranjo Populacional de Maringá não passa mais despercebido pelas IES, o Centro
de Ensino Superior de Maringá – UNICESUMAR, construiu um estacionamento nos
arredores da sua instituição para a destinação de vans e micro-ônibus que trazem
estudantes que habitam outras localidades. Esse fenômeno pode ser visto na Figura
12.
Certas construções denotam a reprodução do espaço urbano pois, se outrora
esse espaço era destinado à outras atividades, atualmente está sendo para
contemplar e dinamizar a Mobilidade Escolar. O fluxo de vans e micro-ônibus têm
aumentado nos últimos anos em Maringá, especialmente durante o período letivo.
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Figura 12: UNICESUMAR, estacionamento exclusivo para vans e micro-ônibus.

Fonte: Trabalho de campo, 2016.
Além da questão que norteia o fluxo de mobilidade, as IES particulares de
Maringá sobrevivem também das políticas educacionais de ingresso ao ensino
superior, a exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM. Na entrada na
Pontifícia Universidade Católica- PUCPR tem uma placa publicizando o Exame
Nacional como requisito para o ingresso aos cursos da instituição. Isso denota a
importância das Políticas Públicas Educacionais para as instituições privadas. Um
dos motivos de essas instituições terem se expandido nas últimas décadas, muito se
deve a transferência de recursos públicos à rede privada de ensino, e isso é possível
de ser verificado nas IES particulares de Maringá. Na Figura 13 a informação diz:
“estude na PUC com a sua nota do ENEM”. A publicidade está em um local
estratégico, numa avenida bastante movimentada que dá acesso à UEM pelos
estudantes que utilizam um dos terminais rodoviários de Maringá.
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Figura 13: PUCPR e propaganda do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM.

Fonte: Trabalho de campo, 2016.
As Figuras anteriores denotam que o poder local é fortalecido pela dinâmica
migratória e também pelas Políticas Públicas Educacionais por parte do Governo
Federal, pois estimam, conforma ressalta Cavazotti (2005), que os estudantes de
outras localidades injetam na economia maringaense um montante mensal de 10 a
15 milhões de reais. O referido autor pondera ainda que o setor acadêmico
movimenta aproximadamente 30 milhões mensais na cidade de Maringá, e isso
acaba consolidando grupos de poder, atrelados ao setor imobiliário, dos transportes,
do comércio e dentre outros, além dos próprios proprietários dos estabelecimentos
educacionais. Percebe-se, então, que desde os anos 1990 as políticas públicas do
município estão cada vez mais contemplando esses grupos, sobretudo o imobiliário.
Sobre o setor imobiliário, importa mencionar que esse mercado visa algo
atrativo ao público, e as IES acabam por muitas vezes sendo esse diferencial. Nas
palavras de Mota (2007, p. 2010),
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A produção do espaço urbano marcado pelo mercado imobiliário
requer investimentos públicos ou algum tipo de “atrativo”
antecedente,
como
a
implantação
de
infraestruturas,
localização/acessibilidade ou de alguma instituição, como uma
universidade. No caso das universidades, o fato de significativa
parcela dos estudantes ser de outras cidades, a locação ou compra
do imóvel é indispensável, o que gera fluxo de capital dos outros
municípios para investimentos em moradia para os estudantes ou
fluxos de outros setores da economia para a especulação imobiliária
ou extração de renda através da locação.

Outras questões pertinentes que podem ser tecidas ao tratar da Mobilidade
Escolar e das IES de Maringá respaldam-se no mundo do trabalho e nas suas
mudanças na reorganização do sistema produtivo, tendo em vista o seu patamar de
acumulação de capital e a retomada dos interesses de dominação global. Esse
processo, amplamente debatido por Antunes (2010), intensificou a grande fábrica
global, complexificando a classe trabalhadora, na medida em que esta passou, por
um lado, a adquirir certa intelectualização e, de outro, a desqualificação. A
intelectualização e a desqualificação deu-se em função da reestruturação produtiva
do capital que oportunizou instrumentos cada vez mais desenvolvidos e inovadores
às grandes firmas. Isso fez com que os trabalhadores procurassem qualificação e
intelectualização para a sua inserção no mercado de trabalho.
Tal modelo de reestruturação produtiva ficou conhecido como pós-fordismo ou
toyotista38, uma resposta às crises que surgiram no mundo após os anos 1970, cujo
modelo fordista39 não respondia às novas necessidades econômicas instáveis e
flexivas e não contemplavam às recentes demandas de mercado e da força de
trabalho (HARVEY, 1993).
No Brasil esse modelo de organização social pautado no toyotismo adentrou
fortemente nos anos 1990, justamente no período em que se ampliou o número de
IES no país. Os reflexos desse modelo refletiram na cidade de Maringá, como
abordado anteriormente, ocorreu o aumento das IES e a ampliação dos cursos
38 Designa um aparato organizacional de gestão aperfeiçoado pela empresa Toyota japonesa, e atrela-se às
novas tecnologias da informação e a informática, que condicionou a flexibilização da produção, oportunizando a
ela mais probabilidade de adaptações às mais variadas finalidades. Ocorreu também mudanças nas relações de
trabalho. Sobre o assunto, ver HARVEY, 1993.
39 Princípios aplicados aos processos de organização do trabalho desenvolvido a partir de FORD na indústria
norte-americana. Tais princípios envolviam a participação dos trabalhadores, do Estado e do capital na
organização social. Esse modelo teve em voga até meados dos anos 1960. Sobre a transição fordismotoyotismo, ver Harvey (1993).
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superiores, sobretudo de estabelecimentos particulares. Essa ampliação está
pautada na possibilidade de os trabalhadores conquistarem certa intelectualização e
instrumentalização para adentrarem às fábricas globais, ou seja, em serviços
relativamente melhores remunerados. Em outras palavras, as IES particulares
atentam às demandas do mercado de trabalho que necessitam de certa formação
instrumental. É necessário ainda que a formação tenha diretrizes mais amplas, para
que os estudantes desenvolvam perspectivas críticas, compromissados com a
transformação social de que o Brasil requer.
Concomitante a isso, desencadeou uma série de propagandas, publicidades,
enfim, acerca das IES no país, como prerrogativa para o país sair de crises, e para a
conquista de relativa mobilidade social para a classe trabalhadora no futuro. Por isso
foi citado no Capitulo 2 que a educação superior passou, então, a ser um consumo,
e isso pode ser observado pela quantidade de Ensino a Distância (EAD) fundados
nos últimos anos. Esse fato pode ser verificado em Ghizzo (2012) quando o autor,
ao estudar a mobilidade do consumo, chama a atenção para o fluxo estudantil que
Maringá vem recebendo nas últimas décadas.
Embora seja importante a qualificação profissional, especialmente para os
que almejam melhores postos de trabalho, uma questão cabe colocar: será mesmo
que a melhor escolarização e qualificação profissional levam a melhores empregos e
salários?
Para responder essa questão, pode-se basear em Paul Singer quando o autor
afirma que:
A qualificação maior interessa ao trabalhador individual para obter
uma vantagem na luta por empregos, mas só traria vantagens aos
trabalhadores em conjunto se fosse possível negociar escalas de
salário que remunerassem melhor os de mais qualificação, sem
reduzir o ganho dos menos qualificados (SINGER, 1999, p.120).

Trazendo a passagem de Singer (1999) para a realidade atual brasileira pósimpeachment em que houve uma série de desmantelamentos no que tange ao
mundo do trabalho, com reformas trabalhistas que findaram prejuízos a classe
trabalhadora, é compreensível que essas tramas do capital neoliberal não traz
garantias no futuro até mesmo para aqueles que buscam nível superior e melhor

155

instrumentalização. Somado a isso, a quantidade de IES e Ensino a Distância que
coloca a sociedade em dúvida da qualidade real desses estabelecimentos. Nesse
sentido, um trabalhador qualificado e com nível superior pode ter salários reduzidos
em função do grande número de trabalhadores diplomados disponíveis para o
mercado de trabalho. Talvez aquele que se dedicou em uma instituição de qualidade
pode ter seus ganhos reduzidos devido a quantidade de trabalhadores que se
formaram em instituições duvidosas.
Esses e dentre outros fatos nos leva a pensar na Mobilidade Escolar e no
quanto essa temática aborda e instiga pesquisadores, pois sua abrangência não diz
respeito apenas ao fluxo estudantil, mas também às relações pelas quais ela
transita. Tais relações e/ou assuntos tornam a Mobilidade Escolar num tema
complexo, cuja análise não se esgota nesta pesquisa, mas cabe, por exemplo, o
acompanhamento junto aos entrevistados, para descobrir de fato se a Mobilidade
Escolar condicionou a relativa mobilidade social almejada, e os serviços cobiçados
pelos estudantes que fazem desses fluxos a esperança e possibilidades futuras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos acerca da Mobilidade Escolar não se esgotam nesse trabalho de
doutorado. É preciso deixar claro que a problemática em questão possibilita outros
estudos e acompanhamento, bem como novos olhares e perspectivas ao se estudar
sobre as cidades demograficamente pequenas do Arranjo Populacional de Maringá.
Isso porque a Mobilidade Escolar é fruto das relações sociais, tais relações que se
dão no plano do cotidiano dos sujeitos que a pratica. Nesse sentido, estando a
Mobilidade Escolar na esfera do cotidiano da população do arranjo em questão, ela
possibilita desenvolver, por meio de suas investigações, análises sobre a produção
do espaço urbano de origens dos sujeitos.
Uma proposta interessante que refletiria diretamente nos municípios de
origem, seria a construção de um diálogo intermunicipal, na forma de consórcio,
assim como já existem alguns modelos organizados pela saúde. Com isso teríamos
novas formas e conteúdos nestas localidades, o que geraria fluxos de pessoas,
capital e ideias, importantes para a reprodução desses espaços, muitas vezes
marcados pela letargia e pela estagnação como pondera Endlich (2009).
Isso ocorre porque a Mobilidade Escolar, como foi apresentada, auxilia no
processo de articulação da mobilidade física com a mobilidade centrada no trabalho,
na mobilidade social e mobilidade do consumo. A Mobilidade Escolar permite
enxergar essas ordens de mobilidade articuladas e em conjunto. É nessa articulação
que se produz o espaço urbano, pois esse conjunto denota continuidade, em
movimento, e

isso

vai

transformando

a

cidade

e

a

sociedade

vai

se

metamorfoseando.
A articulação desse conjunto de mobilidade também condiciona uma conexão
daquilo que Lefevbre chama de ordem próxima e ordem distante, isto é, o vínculo da
escala local com a global, que nesse contexto se dá por meio das IES e da
Mobilidade Escolar.
A Mobilidade Escolar, fruto das relações sociais, condiciona também a
reprodução da vida e uma multiplicidade de aspectos, valores, de sentidos, dentre
outros que se tornam presentes no espaço urbano.
A possibilidade de um consórcio intermunicipal entre as cidades do Arranjo
Populacional de Maringá, nos coloca diante de enormes transformações
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socioespaciais naquelas localidades, que se tornam passíveis de serem concebidas
no plano do vivido. Proporcionaria, além disso, o movimento financeiro,
especialmente por parte do Estado em função das políticas públicas que seriam
destinadas a essas cidades, o que contribuiria ainda mais com o processo de
produção do espaço, de localidades que, apesar de suas fragilidades educacionais,
possibilitariam oportunidades de formação e qualificação aos jovens e adultos.
Nesse sentido cabe ressaltar que as hipóteses estipuladas nessa tese se
confirmam, pois, como foi tecido, a Mobilidade Escolar auxilia no processo de
articulação das distintas ordens de mobilidade estudadas nesta pesquisa. Já no que
diz respeito a hipótese um, foi explanado no capitulo 2 e 3 a importância das
políticas públicas e educacionais no processo de articulação das ordens de
mobilidade por meio da Mobilidade Escolar. Tais políticas são combustíveis, que
possibilitam e incentivam os estudantes a se deslocarem a Maringá. Esse assunto
foi discutido no capítulo 3 desse trabalho, quando se analisou a empiria e o trabalho
de campo.
Já no que remete a hipótese dois, por meio do campo provou-se que a grande
maioria dos sujeitos que praticam a Mobilidade Escolar são os jovens adultos, pois
estes, amplamente discutidos nos estudos de Geografia de População, são os mais
propícios a qualificação e a buscarem novas oportunidades de trabalho por meio do
sistema escolar.
A terceira hipótese foi bastante explanada nessa pesquisa, pois apresentouse, por meio da teoria e empiria, que a Mobilidade Escolar é produto das relações
sociais, e por meio de seus estudos possibilitam a apreensão do processo de
produção

do Arranjo

Populacional

de

Maringá,

bem

como

compreender

determinadas contradições e conflitos, além de condicionar a reprodução da vida,
das relações sociais, e permitir no futuro relativa mobilidade social por meio da
formação escolar, e articular os sujeitos no espaço de vivencia, local, à esfera global,
mundializada.
Isso supõe a expectativa de novos tempos-espaços na vida dessa população
jovem, mediada pelas Instituições de Ensino Superior e pelo meio técnico-científicoinformacional, que busca na tecnificação a sua reprodução e superação das
contradições e conflitos vivenciados em seus lugares de origens, almejando a
perspectiva de uma vida melhor e um futuro promissor inseridos na modernidade.
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Uma tese possui uma função social que extrapola a dimensão daquilo que foi
possível perante a escrita, são os desdobramentos de sua reflexão que permitirão
instrumentalizar um diálogo acadêmico acerca do assunto, bem como trazer para o
plano do possível sugestões de possibilidades perante as políticas públicas,
principalmente no lócus territorial municipal.
A primeira questão que esta tese evidencia, é trazer luz sobre a Mobilidade
Escolar, seu fluxo silencioso, romper o paradigma que é de cunho individual e
meritocrático, estabelecer correlações entre os processos, que perpassam os
obstáculos de tempo, distância, condições financeiras, cultura familiar, entre outros
para compreender um contexto mais amplo onde a organização espacial é reflexo
social, ou seja, está inserido na divisão do trabalho e na mobilidade humana.
Evidencia também que a disponibilidade ou ausência de políticas públicas que
incentivam e consolidam a ascensão dos jovens ao ensino superior também moldam
o processo e o fluxo. Nesse âmbito temos dois movimentos: o espacial, quando trata
do arranjo populacional, e o social, quando trata das condições dos indivíduos e das
políticas sociais que os amparam. Cabe destacar ainda, que esse fluxo nem é mais
tão silencioso assim, considerando que em março de 2015, o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) com base na PNAD (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios), pelo menos 40% dos estudantes na faixa etária da
modalidade educacional do ensino superior, realizam o fluxo pendular do seu
município de origem para outro município, geralmente polo, para poder cursar a
graduação. Ao verificar esses números, percebemos a importância de projetos de
desenvolvimento territorial, quanto de políticas estatais.
Reconhecer a Mobilidade Escolar como uma subordem da mobilidade
humana e que está atrelada a mobilidade física, mobilidade do consumo, mobilidade
do trabalho e mobilidade social é uma possibilidade para compreender/romper a
lógica excludente da divisão social do trabalho/reprodução ampliada do capital, que
tem se reproduzido no Arranjo Populacional de Maringá. Ela é produto do jogo de
forças ideológica, econômica, política. A Mobilidade Escolar se caracteriza como
parte da dominância do modo capitalista em sua dinâmica social, produto da
espacialidade socioeconômica entre polo e periferia. Destaca-se a complexidade
imbricada nesses fatores justapostos entre a Mobilidade Escolar, as relações
sociais, o espaço material.
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Escolher o Arranjo Populacional de Maringá, que é composto por nove
municípios: Maringá, Sarandi, Paiçandu, Floresta, Itambé, Ourizona, Mandaguaçu,
Presidente Castelo Branco e Iguaraçu, justifica-se pelo grau de integração entre os
mesmos e principalmente pelo fluxo de estudantes que saem dos municípios
periféricos e intermediários para estudar no município polo. Todos os dias, cerca de
7.530 estudantes saem dos seus municípios para o município polo que é Maringá.
Para a Geografia e o geógrafo é fundamental analisar as questões espaciais, como
a Mobilidade Escolar alcança seu objeto, pois se dá na perspectiva das relações
sociais, não somente delas por elas, mas da sua articulação com a localidade. Em
que medida o município polo contribui para o movimento, bem como quais fatores
incidem sobre os municípios periféricos para impulsionar o fluxo. Certamente a
vocação acadêmica do município de Maringá, que sedia onze instituições de ensino
superior (UEM, UniCesumar, PUC, FCV, Unifamma, Uningá, Feitep, Fainsep, Eficaz,
Uninter, Faculdade Maringá) é um dos fatores fundamentais como lugar de chegada
para os estudantes que realizam o fluxo da Mobilidade Escolar.
De certa forma, as IES de Maringá são compreendidas como um eixo
fundamental também na mobilidade do consumo, pois a relação do fluxo também se
dá por essa perspectiva conceitual, onde o acadêmico busca uma formação
qualificada, e, devido ao incentivo financeiro das políticas públicas como o FIES
(Fundo de Financiamento Estudantil), a relação também se caracteriza como
consumo. Somente entre 2010 e 2014 o número de contratos firmados pelo FIES
cresceu 862% no Brasil. No entanto, por conta de restrições impostas em 2015, caiu
de 732 mil em 2014 para 287 mil em 2015. Em 2017 o FIES passou por uma
remodelação, hoje possui 3 perfis, de acordo com as regiões do Brasil e o per capta
de renda que pode variar de 3 a 5 salários mínimos, com a possibilidade de pagar
sem juros.
Gostaríamos de deixar uma possibilidade mais tangível diante da realidade
dos municípios que compõe o Arranjo Populacional de Maringá, seria no sentido de
criar uma política regional de consórcio intermunicipal de transporte para os
acadêmicos, considerando que os municípios possuem metas contida em seus
planos gestores ou nos seus planos municipais de educação que estabelecem o
incentivo aos alunos para que ingressem e permaneçam no ensino superior. A meta
12, determina que num sistema de cooperação entre os entes federados, deve-se
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elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida
para 33% da população de 18 a 24 anos, além de assegurar a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público. Como
vimos durante os argumentos apresentados nessa tese, o município é o ente
federado que sedia o fluxo proveniente da Mobilidade Escolar. É legítimo, portanto
que se unam para viabilizar e consolidar políticas públicas territoriais que abarquem
essa demanda, para que os indivíduos não fiquem reféns das suas condições
individuais, mas que façam parte de um projeto de futuro de uma sociedade.
Para finalizar, é importante destacar a importância de criar políticas públicas
de acesso ao ensino superior, porém essas políticas públicas devem ser inclusivas
socioeconomicamente, para não correr o risco de deixar marginalizado quem mais
necessita. No caso da Mobilidade Escolar, ela trata do fluxo dos estudantes dos
municípios intermediários e periféricos para o município polo, numa perspectiva não
apenas educacional ou territorial, mas na possibilidade de superação de barreiras
sociais, onde o indivíduo percebe o leque de oportunidades e o rompimento com a
herança original de estratificação social precária.
Exemplos de políticas públicas e parcerias eficientes são os Consórcios
Públicos Intermunicipais, cujo objetivo é executar gestões associadas de serviços
públicos entre os entes associados, que podem ser a União, Estados, Municípios ou
o Distrito Federal. De acordo com a Lei 11.107 de 2005 40 (ver anexos), entes da
federação podem estabelecer relações de cooperação que findam em objetivos
comuns. Tais cooperações remetem a gestão associada de serviços públicos, no
exercício de planejamento, regulação e fiscalização de serviços realizados por meio
de Consórcios.
Consideração que a educação é um bem público, os municípios do Arranjo
Populacional estudados nessa pesquisa poderiam utilizar dos decretos e se
associarem, no sentido de assegurar a continuidade, a segurança e o aporte
financeiro no que diz respeito ao transporte público destinados aos estudantes que
praticam a Mobilidade Escolar. Como foi ressaltado nesse trabalho, o transporte
escolar e o subsídio são estímulos cruciais para uma parcela da população jovem
adulto dos municípios do Arranjo ingressar no ensino superior.
A articulação dos municípios do Arranjo Populacional de Maringá em torno do
transporte por meio do Consórcio, poderia se tornar uma política pública efetiva de
40 Página 188 disponibiliza o Decreto n° 6.017 de 17 de janeiro de 2007 que regulamenta a Lei 11.107 de 2005.
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Estado, subsidiando as localidades que prestam serviços públicos em regime de
gestão associada. A efetivação e o fortalecimento da gestão associada poderiam
inclusive no futuro pleitear mais instituições públicas de ensino superior, concedendo
então maiores oportunidades para aqueles que querem estudar e não dispõem de
condições para pagar um curso nas IES particulares visto que o Arranjo em questão
dispõe somente da Universidade Estadual de Maringá pública de qualidade.
Sendo assim, cabe sinalizar que, além da importância da articulação dos
municípios em torno da gestão associada, tem-se também o aporte estrutural e
financeiro por parte dos Governos Federal e Estadual. Este entra com a ajuda
financeira aos municípios para garantir o transporte e a Mobilidade Escolar, e aquele
na questão estrutural, no estabelecimento de instituições. Cabe aos municípios a
gestão associada dos recursos e a efetivação e concessão de terrenos para colocar
em prática o planejamento associado, além de possibilitar a formação acadêmica
para que não haja evasão. A gestão associada e o fortalecimento das políticas em
torno dos transportes consistem em fatores preponderantes na mobilidade social dos
municípios do Arranjo Populacional de Maringá.
Se a Mobilidade Escolar vem possibilitando a superação de barreiras sociais,
a gestão associada entre os municípios do Arranjo poderá estimular ainda mais essa
superação, fazendo com que a população local e os estudantes tornem-se sujeitos
ativos de um projeto de cidadania de pleno exercício de uma sociedade promissora,
menos desigual e menos contraditória. Tem-se a ideia, portanto, de que esses
requisitos vão ao encontro da sustentabilidade e da erradicação da miserabilidade
socioespacial, bastante expressiva em nosso país.
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ANEXOS
Foto 1: Entrevista a estudante e secretária de educação do município de Santo
Inácio – como se dá a organização do transporte.

Foto 2: Estudante e sua mãe, demonstram a alegria pelo acesso ao ensino superior,
considerando que são de origem humilde, e é a primeira geração da família que irá
cursar uma graduação.
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Fotos 3 e 4: Vans e ônibus estacionados nas imediações da UniCesumar (nesse
registro em 2015, ainda não havia um local destinado ao estacionamento dos
veículos que realizam o fluxo da Mobilidade Escolar).
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Fotos 5: Imediações da UniCesumar em 2018, com estacionamento destinado aos
ônibus e vans que transportam os alunos da região, ou seja, a Mobilidade Escolar se
inscrevendo no espaço real.
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Foto 6:Entrevista com o Prefeito de Santo Inácio, cuja dificuldade para fazer a
graduação em outro município, na década de 1960, por conta do deslocamento e da
ausência de políticas públicas municipais, colocou em seu plano de governo em
2015, o repasse de subsídios para a associação dos alunos que realizam a
Mobilidade Escolar.

Foto 7: Recibo de Transporte Escolar para o deslocamento da estudante do
município de Santo Inácio para cursar Medicina Veterinária em Maringá, na
Faculdade Uningá.
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Mapa 1: Mapa do deslocamento para estudo e trabalho – publicação da Gazeta do
Povo, 2015.
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Fotos das IES de Maringá:

UEM

UNINGÁ
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UNINTER

UNIFAMMA
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FACULDADE CIDADE VERDE (FCV)

FEITEP
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PUC

UNICESUMAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Estado do Paraná

L E I Nº 1135/2013
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contribuição e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de Itambé, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte, Lei:
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contribuição mensal,
com combustíveis, em favor dos munícipes que estudam em instituições de ensino superior ou em
estabelecimentos que ministrem cursos técnico-profissionalizantes nas cidades de Maringá (PR),
Mandaguari (PR), Jandaia do Sul (PR) e Floresta (PR), e que utilizem de veículos particulares de
transporte escolarcoletivo.

Parágrafo único. Também serão beneficiários da contribuição estabelecida no “caput”
todos os moradores de Itambé (PR) que estejam frequentando cursos preparatórios localizados nas
cidades nele mencionadas, para o ingresso em estabelecimentos de ensino superior, desde que
tenham concluído o ensino médio em estabelecimento público de ensino.

Art. 2.º - Os recursos para atendimento da autorização prevista no artigo anterior correrão
por conta do orçamento em execução, conforme a dotação orçamentária 04.002.04.122.0010-2006339030 – Material de Consumo.
§ 1.º - A quantidade mensal de combustível será de até 3.200 (três mil e duzentos) litros,
para o percurso de até 70 quilômetros de raio da sede do Município.
§ 2.º - O repasse restará condicionado à disponibilidade econômico-financeira dos cofres
públicos, bem como à formalização de associação dos estudantes beneficiados por esta lei.

Art. 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as Leis Municipais
nº 893/05, de 26/08/005 e 1073/2010, de 14/12/2010.
Edifício da Municipalidade de Itambé, 07 de março de 2013.
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ANTONIO CARLOS ZAMPAR PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 0922/2011
Súmula: “Cria o Programa de Apoio ao Ensino de
Atalaia e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, NILSON APARECIDO MARTINS,
SANCIONO A SEGUINTE:
LEI
Art.1º - Fica criado o Programa de Apoio ao Ensino
de Atalaia - PROAETA, com o objetivo de oferecer apoio financeiro mensal para
estudantes locais que freqüentem a graduação no ensino superior e cursos técnicos
profissionalizantes nos Municípios de Maringá, Nova Esperança e Paranavaí, desde
que comprovadamente residam no município de Atalaia.
Art. 2º - O auxílio de que trata o artigo 1º será no
importe de até R$ 40,00 (Quarenta Reais) por aluno, tendo por objetivo propiciar o
custeio de despesas de transporte.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de decreto
anual, a promover a correção do valor de que trata o caput, condicionada à
disponibilidade de recursos públicos, a qual poderá ser equivalente ao índice
acumulado de inflação no período ou representar aumento real.
Art. 3º - Na concessão do auxílio, serão
beneficiados, atendendo processo classificatório, os 80 (oitenta) primeiros estudantes
que possuírem a menor renda familiar, conforme análise promovida pela Comissão de
Classificação, em escala crescente.
Art. 4º - Além do critério de seleção previsto no
artigo 3º, só serão beneficiados com o auxílio os estudantes de graduação e de cursos
técnicos profissionalizantes que:
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I – tiverem freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas,
comprovada semestralmente, mediante apresentação de documento de freqüência,
boletim ou comprovante de pagamento emitido pela instituição de ensino;
II – nos cursos técnicos profissionalizantes, apresentarem declaração de matrícula e
freqüência
5º - O auxílio será pago diretamente as empresas
de transportes cadastradas junto à administração até o dia 05 (cinco) de cada mês
subseqüente.
§ Único – Deverão as empresas cadastradas apresentar, mensalmente, até o último
dia útil do mês, relatório constando os estudantes que fizeram uso do transporte.
Art. 6º. – Os estudantes beneficiados prestarão
contas semestrais, entre os dias 05 (cinco) e 10 (dez) de julho e 5 (cinco) e 10 (dez) de
fevereiro, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, acerca do
cumprimento dos objetivos e requisitos do Programa de que trata a lei.
§1º - Na prestação de contas, os estudantes comprovarão:

I- freqüência escolar, conforme o disposto no inciso I do artigo 4º desta Lei;
II- Comprovante de pagamento da empresa de transporte.

§ 2º - A utilização indevida do Auxílio recebido sujeitará o estudante infrator às
penalidades legais e devolução integral, devidamente corrigida dos valores
indevidamente utilizados, além de acarretar imediata suspensão do pagamento e
exclusão permanente do Programa, sem a possibilidade de nova inclusão.
Art. 7º - Ocorrendo qualquer alteração nas
condições socioeconômicas dos estudantes, capazes de alterar a classificação
promovida para o ingresso no Programa, a Comissão de Classificação elaborará nova
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classificação, em até 15 (quinze) dias após a data limite para a prestação de contas a
qual poderá promover o ingresso de estudantes classificados na ordem
imediatamente subseqüente.
Art. 8º - Para promover a classificação inicial e
eventuais novas classificações, fica instituída a Comissão de classificação formada
pelos seguintes membros, a qual será nomeada por meio de Decreto:
Ium representante da Chefia do Poder Executivo;
II- um representante dos estudantes matriculados em instituições de ensino
superior de Maringá, Nova Esperança ou Paranavaí, escolhido por meio de sorteio
promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
III- um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
IV- um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
V- um representante do Poder Legislativo Municipal;
§ 1º - Os órgãos indicados nos incisos do caput deste artigo indicarão os
representantes entre o dia 1º e 25 de janeiro de cada ano.
§ 2º - O representante de que trata o inciso II do caput deste artigo, no primeiro ano
de vigência desta Lei, será escolhido livremente pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes dentre quaisquer estudantes matriculados em
instituições de ensino superior ou curso técnico profissionalizante de Maringá, Nova
Esperança e Paranavaí.
Art. 9º - O período de inscrição dos estudantes no
Programa será de 1º de fevereiro a 10 de fevereiro, sendo que a Comissão de
Avaliação expedirá Edital de Classificação até 20 de fevereiro de cada ano.
§ único: As inscrições dos estudantes de Cursos técnicos profissionalizantes se darão
em período indeterminado, de acordo com o oferecimento destes cursos e período
de duração.
Art. 10º - O auxílio terá duração vinculada ao
período letivo ou de duração do curso, compreendido entre fevereiro a dezembro de
cada ano, salvo o disposto no artigo 5º desta Lei.
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Art. 11 – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a interromper definitivamente ou suspender temporariamente o
pagamento do auxilio de que trata esta lei, mediante decreto, tendo em vista a
disponibilidade financeira do município.
Art. 12 – Fica a Secretaria Municipal de Assistência
Social autorizada a adotar os modelos de documentos que entender necessários para
a classificação dos estudantes, observando o disposto nos artigos 3º e 4º.
Art. 13 – Fica a Comissão de Classificação
autorizada a solicitar dos estudantes os documentos que entender necessários para
promover à adequada classificação dos estudantes.
Art. 14º - Fica a Secretaria Municipal de Fazenda
autorizada adotar os modelos de documentos de que achar conveniente para atender
o disposto nesta Lei
Art. 15º - Se necessário fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a baixar Decreto para regulamentar a presente Lei.
Art. 16º - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua
publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 0878/2010.

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 25
de Janeiro de 2.011.

NILSON APARECIDO MARTINS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 0015 /2013,

Súmula: Nomeia os membros da Comissão de
Classificação para a avaliação dos estudantes a serem
beneficiados pelo Programa de Apoio ao Ensino de
Atalaia – PROAETA, na forma da Lei Municipal nº
0922/2011.
O Prefeito Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, com
fundamento na Lei nº 0922/2011, que versa sobre o Programa de Apoio ao Ensino de
Atalaia –PROAETA
DECRETA
Artigo 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão
de Classificação para a avaliação dos estudantes a serem beneficiados pelo Programa
de Apoio ao Ensino de Atalaia - PROAETA, como segue:
I - GEISIMONE BENTO DE LINO BECKHAUSER - representante da Chefia do Poder
Executivo;
II- DEBORA GRAZIELA BARBOSA - representante dos estudantes matriculados em
instituições em ensino superior de Maringá, Nova Esperança e Paranavaí;
III- ANGELA MARIA CANDIOTO NUNES - representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Turismo;
IV- CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA - representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social;
V- JOSÉ MAURO CAETANO - representante do Poder Legislativo Municipal.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 25 de
Janeiro de 2013.
FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
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Prefeito Municipal
DECRETO Nº 0018/2013.
Dispõe sobre a atualização do valor do repasse referente
ao PROAETA – PROGRAMA DE APOIO DO ENSINO DE
ATALAIA, instituído pela lei n. 0922/2011 e dá outras
providências.
Considerando que a lei municipal n. 0922/2011 criou o
PROAETA, determinando um repasse mensal de R$ 40,00 (quarenta reais) para auxílio no
transporte de alunos carentes do Município, para cursos de graduação no ensino superior
nos Municípios da região;
Considerando que, desde a edição da lei n. 0922/2011, o
valor do repasse mensal não foi reajustado sequer com o índice inflacionário;
Considerando que o parágrafo único do artigo 2º da lei n.
0922/2011, concede ao Executivo a prerrogativa para reajustar o valor do repasse,
concedendo-lhe, inclusive, aumento real,
O Prefeito Municipal de Atalaia – Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e constitucionais. FAÇO saber a todos os habitantes do
município, o seguinte DECRETO
Art. 1º - Fica o valor do repasse mensal instituído pelo artigo
2º da lei 0922/2011 elevado para R$ 60,00 (sessenta reais), a partir de 01/02/2013.
Art. 2º - O valor acima deverá ser reajustado a cada 12 (doze)
meses, por meio da aplicação do INPC – IBGE, regulamentado por decreto de autoria do Chefe do
Executivo.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 25 de
Janeiro de 2013.
FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de
2005, que dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei n o 11.107, de 6 de abril de 2005,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES
Art. 1 Este Decreto estabelece normas para a execução da o 11.107, de 6 de abril de 2005.
o

Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma
o

da 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;
II - área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos seguintes territórios,
independentemente de figurar a União como consorciada:
a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um
Estado e Municípios com territórios nele contidos;
b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for,
respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais Estados e o Distrito Federal;
e
c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e
Municípios.
III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação
interessados, converte-se em contrato de consórcio público;
IV - ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou do
ato de retirada do consórcio público;
V - reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a ratificação, de
determinado dispositivo de protocolo de intenções;
VI - retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade;
VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a
fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público;
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VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes da
Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado
ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles;
IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, regulação
ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação
entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos;
X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização
e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser
prestado ou colocado à disposição de forma adequada;
XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental,
direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão
do valor de tarifas e outros preços públicos;
XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no
sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público;
XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por meio de
cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o
acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade determinados pela regulação
ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;
XIV - serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário, que
possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa;
XV - titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público,
especialmente por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta;
XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as
obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro
ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por
meio de cooperação federativa;
XVII - termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio público e entidades
qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, destinado à formação de
vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse
público previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; e
XVIII - contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública e autarquia ou
fundação qualificada como Agência Executiva, na forma do art. 51 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998,
por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da
entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu
cumprimento.
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Parágrafo único. A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II do caput deste
artigo refere-se exclusivamente aos territórios dos entes da Federação que tenham ratificado por lei o
protocolo de intenções.
CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Seção I
Dos Objetivos
Art. 3 Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos consórcios públicos serão
o

determinados pelos entes que se consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes:
I - a gestão associada de serviços públicos;
II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o
fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;
III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de
gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de
admissão de pessoal;
IV - a produção de informações ou de estudos técnicos;
V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;
VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente;
VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham
sido delegadas ou autorizadas;
VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes
consorciados;
IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;
X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência social dos
servidores de qualquer dos entes da Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos
arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de segurados de
outro ente, de forma a atender o disposto no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998;
XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento
urbano, rural e agrário;
XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional; e
XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de
autorização ou delegação.
§ 1o Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão
se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles.
§ 2o Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver as ações e os
serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de
Saúde - SUS.

Seção II
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Do Protocolo de Intenções
Art. 4o A constituição de consórcio público dependerá da prévia celebração de protocolo de
intenções subscrito pelos representantes legais dos entes da Federação interessados.
Art. 5o O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter, no mínimo, cláusulas que
estabeleçam:
I - a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, admitindo-se
a fixação de prazo indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante decisão da Assembléia
Geral;
II - a identificação de cada um dos entes da Federação que podem vir a integrar o consórcio
público, podendo indicar prazo para que subscrevam o protocolo de intenções;
III - a indicação da área de atuação do consórcio público;
IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado;
V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar
os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;
VI - as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive para a elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;
VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o número
de votos para as suas deliberações;
VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que,
obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;
IX - o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados do consórcio público;
X - os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
XI - as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da o 9.649,
de 1998, ou termo de parceria, na forma da o 9.790, de 1999;
XII - a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando:
a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público;
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;
c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos
serviços;
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele figurar como
contratante o consórcio público; e
e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como os
critérios gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão;
XIII - o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de
exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.
§ 1o O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação
consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado a cada um ao menos um voto.
§ 2o Admitir-se-á, à exceção da assembléia geral:
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I - a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio
público;
II - que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da
sociedade civil ou por representantes apenas dos entes consorciados diretamente interessados nas
matérias de competência de tais órgãos.
§ 3o Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas as
decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual,
inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo
tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei,
os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.
§ 4o O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um ou mais
exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de o eleito não mais ocupar a Chefia do
Poder Executivo do ente da Federação que representa na assembléia geral, hipótese em que será
sucedido por quem preencha essa condição.
§ 5o Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do consórcio público, nos
seus impedimentos ou na vacância, será substituído ou sucedido por aquele que, nas mesmas
hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder Executivo.
§ 6o É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas contribuições
financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou
cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por
força de gestão associada de serviços públicos.
§ 7o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.
§ 8o A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a
publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá
obter seu texto integral.

Seção III
Da Contratação
Art. 6o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do
protocolo de intenções.
§ 1o A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada.
§ 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva,
preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do protocolo de
intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos.
§ 3o Caso a lei mencionada no caput deste artigo preveja reservas, a admissão do ente no
consórcio público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos demais subscritores do
protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio público, pela assembléia geral.
§ 4o O contrato de consórcio público, caso assim esteja previsto no protocolo de intenções,
poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos seus signatários, sem prejuízo de que os demais
venham a integrá-lo posteriormente.
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§ 5o No caso previsto no § 4o deste artigo, a ratificação realizada após dois anos da primeira
subscrição do protocolo de intenções dependerá da homologação dos demais subscritores ou, caso
já constituído o consórcio, de decisão da assembléia geral.
§ 6o Dependerá de alteração do contrato de consórcio público o ingresso de ente da Federação
não mencionado no protocolo de intenções como possível integrante do consórcio público.
§ 7o É dispensável a ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da Federação que,
antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio
público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas no protocolo de intenções.

Seção IV
Da Personalidade Jurídica
Art. 7o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
I - de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e
II - de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, dos requisitos
previstos na legislação civil.
§ 1o Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito privado,
observarão as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de
contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas.
§ 2o Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontrem-se na situação prevista no
§ 7o do art. 6o deste Decreto, o aperfeiçoamento do contrato de consórcio público e a aquisição da
personalidade jurídica pela associação pública dependerão apenas da publicação do protocolo de
intenções.
§ 3o Nas hipóteses de criação, fusão, incorporação ou desmembramento que atinjam entes
consorciados ou subscritores de protocolo de intenções, os novos entes da Federação, salvo
disposição em contrário do protocolo de intenções, serão automaticamente tidos como consorciados
ou subscritores.

Seção V
Dos Estatutos
Art. 8o O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, sob pena de
nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo.
§ 1o Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral.
§ 2o Com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos poderão dispor
sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, as atribuições administrativas, hierarquia,
avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos.
§ 3o Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus efeitos mediante
publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado.
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§ 4o A publicação dos estatutos poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação
indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto
integral.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 9o Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do
consórcio público.
Parágrafo único. Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações
por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da
assembléia geral.
Art. 10. Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá:
I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e
subvenções sociais ou econômicas;
II - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados,
dispensada a licitação; e
III - caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão em contrato de
programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou
necessidade pública, ou de interesse social.
Parágrafo único. A contratação de operação de crédito por parte do consórcio público se sujeita
aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o disposto no art.
52, inciso VII, da Constituição.
Seção II
Do Regime Contábil e Financeiro
Art. 11. A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá obedecer às
normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
Art. 12. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo
Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu representante legal, inclusive quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem
prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da
Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio público.
Seção III
Do Contrato de Rateio
Art. 13. Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público
mediante contrato de rateio.
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§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da
legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de
recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.
§ 2o Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso XV, da Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei.
§ 3o As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar, ou
dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de
qualquer dos entes da Federação consorciados.
§ 4o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
Art. 14. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação
financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante
notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para
regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.
Parágrafo único. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação
orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o consórcio público a adotar
medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.
Art. 15. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os
oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas
como genéricas.
§ 1o Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com
modalidade de aplicação indefinida.
§ 2o Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que
previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.
Art. 16. O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações
que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em
programas e ações contemplados em plano plurianual.
Art. 17. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da o 101, de 4 de maio de 2000, o
consórcio público deve fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam
consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma
a que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos
elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
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Seção IV
Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado
Art. 18. O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que
integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2o, inciso
III, da Lei no 11.107, de 2005.
Parágrafo único. O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre
quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente consorciado, de
forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.
Seção V
Das Licitações Compartilhadas
Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo edital
preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da Federação
consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Seção VI
Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos
Art. 20. Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, permissão, autorização e
contratar a prestação por meio de gestão associada de obras ou de serviços públicos mediante:
I - obediência à legislação de normas gerais em vigor; e
II - autorização prevista no contrato de consórcio público.
§ 1o A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto da concessão,
permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, inclusive metas de desempenho e os
critérios para a fixação de tarifas ou de outros preços públicos.
§ 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de
uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da Federação
consorciado.
Art. 21. O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou
autorizará a prestação de serviços públicos.
§ 1o O

disposto

neste

artigo

aplica-se

a

todos os

ajustes de

natureza

contratual,

independentemente de serem denominados como convênios, acordos ou termos de cooperação ou
de parceria.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de programa, que poderá ser contratado
com dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção VII
Dos Servidores
Art. 22. A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de consórcio público que
lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respectiva remuneração, inclusive quanto aos
adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter indenizatório.
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Art. 23. Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe
servidores, na forma e condições da legislação de cada um.
§ 1o Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhe sendo
concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no contrato de consórcio
público.
§ 2o O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1 o deste artigo não
configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista
ou previdenciária.
§ 3o Na hipótese de o ente da Federação consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais
pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com
obrigações previstas no contrato de rateio.

CAPÍTULO IV
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO
Seção I
Disposição Geral
Art. 24. Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer
consorciado.
Seção II
Do Recesso
Art. 25. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu
representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei.
§ 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão
revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de consórcio público ou do
instrumento de transferência ou de alienação.
§ 2o A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o
consórcio público.
§ 3o A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por apenas dois entes
implicará a extinção do consórcio.

Seção III
Da Exclusão
Art. 26. A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.
§ 1o Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não
inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações
suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se
devam ser assumidas por meio de contrato de rateio.
§ 2o A exclusão prevista no § 1 o deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período
em que o ente consorciado poderá se reabilitar.
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Art. 27. A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 28. Mediante previsão do contrato de consórcio público, poderá ser dele excluído o ente que,
sem autorização dos demais consorciados, subscrever protocolo de intenções para constituição de
outro consórcio com finalidades, a juízo da maioria da assembléia geral, iguais, assemelhadas ou
incompatíveis.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO
Art. 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento
aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.
§ 1o Em caso de extinção:
I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos
serviços;
II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados
responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.
§ 2o Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem,
e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o
consórcio.

CAPÍTULO VI
DO CONTRATO DE PROGRAMA
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 30. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua
validade, as obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive entidades de sua administração
indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de gestão associada ou a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade
dos serviços transferidos.
§ 1o Para os fins deste artigo, considera-se prestação de serviço público por meio de gestão
associada aquela em que um ente da Federação, ou entidade de sua administração indireta, coopere
com outro ente da Federação ou com consórcio público, independentemente da denominação que
venha a adotar, exceto quando a prestação se der por meio de contrato de concessão de serviços
públicos celebrado após regular licitação.
§ 2o Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, celebrar contrato
ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de cooperação
federativa sem a celebração de contrato de programa, ou sem que sejam observadas outras
formalidades previstas em lei, nos termos do disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei no 8.429, de 1992.
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§ 3o Excluem-se do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete
qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.
Art. 31. Caso previsto no contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação entre
entes federados, admitir-se-á a celebração de contrato de programa de ente da Federação ou de
consórcio público com autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista.
§ 1o Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista deverá
integrar a administração indireta de ente da Federação que, por meio de consórcio público ou de
convênio de cooperação, autorizou a gestão associada de serviço público.
§ 2o O contrato celebrado na forma prevista no caput deste artigo será automaticamente extinto
no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que
autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de
cooperação.
§ 3o É lícito ao contratante, em caso de contrato de programa celebrado com sociedade de
economia mista ou com empresa pública, receber participação societária com o poder especial de
impedir a alienação da empresa, a fim de evitar que o contrato de programa seja extinto na
conformidade do previsto no § 2o deste artigo.
§ 4o O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação cooperantes
que não o tenham disciplinado por lei.

Seção II
Da Dispensa de Licitação
Art. 32. O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos termos do art.
24, inciso XXVI, da Lei no 8.666, de 1993.
Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de programa deverão
ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.

Seção III
Das Cláusulas Necessárias
Art. 33. Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de concessões e
permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam:
I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada por
meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços;
II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços;
III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;
IV - o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada,
especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços públicos
e, se necessário, as normas complementares a essa regulação;
V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço
em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de quanto foi arrecadado e
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investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada serviço sob regime de gestão associada
de serviço público;
VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os relacionados às
previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e conseqüente modernização,
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;
VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;
VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de
execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;
IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços,
inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação;
X - os casos de extinção;
XI - os bens reversíveis;
XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao prestador
dos serviços, inclusive quando consórcio público, especialmente do valor dos bens reversíveis que
não foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços;
XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio público ou
outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão associada de
serviço público;
XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por
representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a cumprir o disposto
no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
XV - a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à gestão
associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais demonstrações do consórcio público
ou do prestador de serviços; e
XVI - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.
§ 1o No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa deverá conter também cláusulas que
prevejam:
I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os transferiu;
II - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;
III - o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;
IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V - a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço
dos que sejam efetivamente alienados ao prestador dos serviços ou ao consórcio público; e
VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a
ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.
§ 2o O não pagamento da indenização prevista no inciso XII do caput, inclusive quando houver
controvérsia de seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou adotar outras medidas para
garantir a continuidade da prestação adequada do serviço público.

197

§ 3o É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes
de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

Seção IV
Da Vigência e da Extinção
Art. 34. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de
consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços
públicos.
Art. 35. A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e
dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

CAPÍTULO VII
DAS NORMAS APLICÁVEIS À UNIÃO
Art. 36. A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
Art. 37. Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às transferências
voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por
intermédio de consórcios públicos.
Art. 38. Quando necessário para que sejam obtidas as escalas adequadas, a execução de
programas federais de caráter local poderá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio,
aos consórcios públicos.
Parágrafo único. Os Estados e Municípios poderão executar, por meio de consórcio público,
ações ou programas a que sejam beneficiados por meio de transferências voluntárias da União.
Art. 39. A partir de 1o de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com consórcios
públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se
convertido.
§ 1o A celebração do convênio para a transferência de recursos da União está condicionado a
que cada um dos entes consorciados atenda às exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua
celebração caso exista alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes consorciados.
§ 2o A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de transferências
voluntárias ou celebração de convênios para transferência de recursos financeiros, deverá ser feita
por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para Transferências
Voluntárias - CAUC, relativamente à situação de cada um dos entes consorciados, ou por outro meio
que venha a ser estabelecido por instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 40. Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se realize na
conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda:
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I - disciplinará a realização de transferências voluntárias ou a celebração de convênios de
natureza financeira ou similar entre a União e os demais Entes da Federação que envolvam ações
desenvolvidas por consórcios públicos;
II - editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, incluindo:
a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes consorciados;
b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos.
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com a o 11.107, de 2005, poderão ser
transformados em consórcios públicos de direito público ou de direito privado, desde que atendidos
os requisitos de celebração de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de cada ente da
Federação consorciado.
Parágrafo único. Caso a transformação seja para consórcio público de direito público, a eficácia
da alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no registro civil das pessoas jurídicas.
Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
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