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1. INTRODUÇÃO 
 

A desigualdade econômica e social na Amazônia foi ampliada ao longo do processo de modernização 
produtiva, anos 1950 a 1980, inserida nesta região a partir da atuação dos Fundo de Financiamento da 
Amazônia (FINAM) em relação as outras macrorregiões do Brasil. Segundo a tese de Pacheco (1996) sobre a 
fragmentação produtiva da economia no Brasil, há espaços de alta dinâmica econômica em paralelo com 
espaços de baixa dinâmica. Assim, há um quadro de desigualdades econômicas entre estados desta 
macrorregião e consequentemente, entre sub-regiões dentro dos estados que faz parte da região Amazônia. 

Um dos indicadores que retrata a desigualdade na Amazônia, denominada de interregional e 
intraregionais é o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), no qual é composto por um conjunto 
de indicadores, que avaliam educação, saúde e renda. Desse modo, quando a analise multiescalar dos 
territórios, analisam o comparativo estados da Amazônia com a média nacional, e subsequentemente as 
microrregiões, com a média nacional, o IDHM dos municípios permanecem ao longo dos anos 2000 a 2018 
abaixo da média nacional e a estadual do Pará, o que configura um das características das desigualdades 
econômicas e sociais da Amazônia. 

Diante disso, sabendo que as categorias de análise do IDHM estão associadas a educação e que a 
média de grande conjunto de municípios da região Amazônia se encontram abaixo da nacional e estadual, as 
políticas públicas de educação possuem grande impacto nas mudanças desses indicadores, além de 
colaborarem para o desenvolvimento regional. À vista disso, a tese de Amartya Sen proporciona uma chave 
teórica que pode orientar sobre a proposta de uma política pública para aperfeiçoar esses indicadores sociais, 
no qual o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 
implementado pelo governo federal pode ter efeitos para o desenvolvimento regional.  

Dessa forma, dentro do repertório de políticas públicas do governo federal, o REUNI criado a partir 
de 2007, implementou no Pará a Universidade Federal do Oeste do Para (UFOPA) em 2009 e a Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) em 2013. Logo, a universidade federal é uma política pública 
empenhada em melhorar os indicadores sociais e que incorpora em suas ações a capacitação e o 
empoderamento da população através do acesso ao ensino superior gratuito. 

O objetivo da pesquisa é fazer um balanço da formulação de políticas públicas de desenvolvimento 
regional no Brasil, de modo que, a implementação da UNIFESSPA (com a ótica de multicampi) é posicionada 
como política pública de educação, para a integração socioeconômica e territorial dos indivíduos dos 
municípios de Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara e Santana do Araguaia, visto que o 
acesso ao Ensino Superior é uma oportunidade social de desenvolvimento imenso para as pessoas desse 
território. Esta pesquisa analisa os efeitos gerados pelas políticas públicas PNDR e REUNI na redução das 
desigualdades regionais e sociais nas microrregionais de Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, 
Xinguara e Santana do Araguaia. 

Nesta pesquisa foi analisado o entrosamento entre as ações projetadas pela PNDR e REUNI para as 
microrregiões supracitadas, analisando especificamente a dimensão do desenvolvimento relacionada à 
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educação, pois pode ser uma política para a superação das desigualdades sociais, econômicas e territoriais, 
sendo essencial para transformação social. Por conta disso, optou-se em analisar o caso da UNIFESSPA por 
intermédio do seu PDI3, como um projeto que foi reverberado a partir do REUNI em combinação com a métrica 
de análise para o desenvolvimento das microrregiões da PNDR, como base fundamental para a inclusão social 
e o empoderamento da população nos municípios de Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara 
e Santana do Araguaia. 

 
2. MATERIAS E MÉTODOS 

  
Para realização dessa pesquisa foram propostos dois movimentos analíticos. No primeiro, vigente no 

primeiro semestre do plano de trabalho, foram desenvolvidos fichamentos e resenhas dos textos e documentos 
institucionais utilizados para revisão literária, na qual, é feito uma análise das literaturas dos principais teóricos 
sobre as questões de: políticas públicas de desenvolvimento regional, o fenômeno da fragmentação espacial, 
as escalas territoriais local e regional incorporadas no planejamento de desenvolvimento, e as assimetrias 
regionais brasileiras, de modo que, em comparação com o proposto inicialmente para esse primeiro movimento 
da pesquisa, foram analisados os documentos a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) de 
2003, A PNDR em dois tempos: A experiência apreendida e o olhar pós 2010, de 2010, e Plano De 
Desenvolvimento Institucional 2014 a 2019 da UNIFESSPA. 

No segundo movimento da pesquisa foi realizado a coleta de dados sociais e econômicos nos 
municípios Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara e Santana do Araguaia, áreas de atuação 
da UNIFESSPA. Foram coletados dados secundários de indicadores como PIB, escolaridade, renda, 
vulnerabilidade social e saúde, mais a coleta de dados primários junto a Pró-Reitoria de Ensino (PROEG) da 
UNIFESSPA. Para isso, as fontes que foram consultadas são: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS BRASIL) 
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), PRODES, Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEG) da UNIFESSPA. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Alguns dos principais dados consultados e resultantes desta pesquisa colabora para organização do 

diagnóstico acerca das desigualdades sociais, em relação à educação e que reproduz os níveis de desigualdades 
regionais e territoriais do Pará. Os dados referentes ao IDHM podem sinalizar a desigualdades social entre os 
anos de 1991, 2000 e 2010 para os municípios Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara e 
Santana do Araguaia. Apesar da tendência de elevação destes dados, os referidos municípios permanecem 
abaixo das médias nacional, sendo 0,493 em 1991, 0,612, em 2000, e 0,727, em 2010, e a do Pará, 0,413, em 
1991, 0,518, em 2000 e 0,646, em 2010, com exceção de Marabá, 0,668, e Xinguara, 0,646, em 2010, em 
comparação ao nível estadual. 

Em relação aos dados da educação, evidenciou-se os dados referentes à proporção de jovens de 18 a 
24 anos cursando o ensino superior, calculado em porcentagem. A média estadual do Pará possui uma 
tendência de elevação, 2,15, em 1991, 3,02, em 2000, e 6,84, em 2010. Porém, na análise comparativa dessa 
média estadual com os municípios Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara e Santana do 
Araguaia, a média somente é superada em dois deles, Marabá, 7,95, em 2010, e Xinguara, 7,13, em 2010.  

Em relação ao quantitativo total de universidades federais de ensino superior localizadas no Sudeste e 
Sul em comparação à do Norte percebe-se que, mesmo com a implementação da UFOPA em 2009 e da 
UNIFESSPA em 2013, a região Norte apresenta um número inferior de universidade federal de ensino superior 
em relação ao Sul e Sudeste, pois de 2014 a 2017, o Norte possui somente 10 universidade federal de ensino 
superior, enquanto o Sudeste apresenta 19 e o Sul 114. 

Além disso, em 2014 a região Norte no total dispôs de apenas 17 universidades, sendo 15 na capital e 
2 no interior. Precisamente, são 15 universidades públicas (13 na capital e 2 no interior) sendo 10 federais e 5 
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estaduais, além de 2 universidades privadas (localizada na capital)5. Mais especificamente, no Pará são apenas 
6 universidades (4 na capital e 2 no interior) nas quais, 5 são universidades públicas e 1 é universidade privada. 
Sendo 4 universidades federais (2 na capital e 2 no interior) e 1 universidade estadual. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A análise multiescalar da PNDR apresenta uma aproximação das desigualdades territoriais das 

microrregiões. Por conta disso, é destacado a ação multicampi da UNIFESSPA como reparadora das 
desigualdades sociais e territoriais dos municípios de Marabá, Rondon do Pará, São Felix do Xingu, Xinguara 
e Santana do Araguaia. Apesar da atuação da UNIFESSPA, ainda há forte desequilíbrio na oferta de ensino 
superior federal no interior do Pará, em relação à demanda da população por vagas em cursos superiores federal 
ou estadual. A interiorização do ensino superior federal ocorreu dos anos 2000 para os 2010 na Amazônia, 
porém, com grande descompasso à demanda, pois somente duas universidades federais foram criadas no 
período acima. Por conta disso, a UNIFESSPA desempenha uma ação multiescalar no território que concilia 
os municípios citados anteriormente, pois está relacionada aos objetivos da PNDR e ao programa do REUNI 
para redução das assimetrias sociais e regionais, e a sua atuação no território se desdobra como um projeto 
para empoderamento e capacitação dos indivíduos.  
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